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Vägledningsdokument om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 

Detta vägledningsdokument är inte rättsligt bindande. Dess enda syfte är att ge information om 

vissa aspekter av den relevanta EU-lagstiftningen. Vägledningen är avsedd att hjälpa medborgare, 

företag och nationella myndigheter att tillämpa fågel- och habitatdirektiven. Den föregriper inte 

eventuella framtida ståndpunkter som kommissionen kan inta i frågan. Endast Europeiska unionens 

domstol har behörighet att avgöra hur unionsrätten ska tolkas. Denna vägledning varken ersätter, 

kompletterar eller ändrar bestämmelserna i fågel- och habitatdirektiven. Den bör inte heller 

betraktas isolerat utan användas i förening med lagstiftningen. 

Återgivning tillåten med angivande av källan. 
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OM DETTA DOKUMENT 

Bakgrund till dokumentet  

Detta dokument utgör en uppdatering av kommissionens vägledning från 2011 om utbyggnad av vindkraft och 

Natura 2000, som kommissionen utfärdade enligt handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet1. 

En uppdatering ansågs nödvändig eftersom EU:s politik och lagstiftning för förnybar energi och vindkraftsteknik 

(särskilt till havs) har utvecklats betydligt sedan vägledningen gavs ut första gången. I takt med utvecklingen 

har även kunskapen om vindkraftens inverkan på den biologiska mångfalden och god praxis för att hantera 

dessa verkningar ökat betydligt.  Mot bakgrund av en ytterligare kraftig utökning av vindkraften inom ramen för 

åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen å ena sidan och den allt hårdare pressen på den biologiska 

mångfalden å den andra, är det viktigt att det finns riktlinjer som baseras på den senaste kunskapen om och 

goda exemplen på hur målen på respektive område kan förenas.     

I direktivet om förnybar energi2, som antogs 2009, fastställs ett bindande mål om att 20 % av den slutliga 

energianvändningen ska komma från förnybara energikällor senast 2020. År 2018 antog Europaparlamentet 

och rådet det omarbetade direktivet om förnybar energi3, där ett bindande unionsmål för förnybar energi på 

minst 32 % senast 2030 fastställs, med en bestämmelse om att siffran bör revideras uppåt till 2023. Vindkraft 

står för den högsta andelen av produktionen av förnybar energi i Europeiska unionen (EU) och förväntas göra 

så även under de kommande årtiondena. År 2018 svarade vindkraft, med en installerad effekt på 170 GW på 

land och 19 GW till havs, för 18,4 % av EU:s sammanlagda elproduktionskapacitet4. Kraftproduktionen från 

förnybara källor kan nå 50 % av den sammanlagda elproduktionen i EU 2030, och vindkraft (såväl på land 

som till havs) kan stå för 21 % av den sammanlagda kraftproduktionen5.  

I december 2019 lade Europeiska kommissionen fram meddelandet Den europeiska gröna given6. I den 

europeiska gröna given upprepar kommissionen sin beslutsamhet att ta itu med de klimat- och miljörelaterade 

utmaningar som är vår generations viktigaste uppgift, och den är en viktig del av kommissionens strategi för 

att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling till 2030. Den är en ny tillväxtstrategi som ska ställa om EU till 

ett rättvist och välmående samhälle med en modern, hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där 

det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har 

frikopplats från resursförbrukningen.  I den gröna given har kommissionen redan slagit fast en tydlig vision om 

hur klimatneutralitet kan ha uppnåtts 2050 och hur en ytterligare minskning av energisystemets 

koldioxidutsläpp kan åstadkommas för att nå klimatmålen 2030 och 2050. Meddelandet lyfter fram de 

förnybara energikällornas viktiga roll, särskilt vindkraft till havs, för att nå dessa mål.  

I den europeiska gröna given läggs även särskild vikt vid den biologiska mångfalden som utsätts för allt större 

press. Europeiska kommissionen har även nyligen antagit ett meddelande om EU:s strategi för biologisk 

mångfald för 20307. En milstolpe för strategin är att säkerställa att Europas biologiska mångfald senast 2030 

ska vara på väg att återhämta sig till nytta för människor, klimatet och planeten. Strategin innehåller åtaganden 

och åtgärder som ska genomföras senast 2030, bland annat att utvidga EU:s nätverk av skyddade områden 

på land och till havs genom att bygga på de befintliga Natura 2000-områdena, med strängt skydd av områden 

med mycket högt värde för den biologiska mångfalden och klimatet, en EU-plan för återställande av natur, en 

uppsättning åtgärder för att möjliggöra de nödvändiga transformativa förändringarna samt åtgärder för att 

hantera de globala utmaningarna för den biologiska mångfalden. I sin rapport om en global bedömning av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster8 skildrar även den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster en mycket oroande bild av tillståndet för den biologiska mångfalden och belastningen 

på den.  

                                                      

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, Internationella byrån för förnybar energi, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Det är allmänt erkänt att klimatförändringen är en av de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. 

Den ökande globala uppvärmningen förstör ekosystemen både på land och till havs, vilket i sin tur leder till att 

biologisk mångfald går förlorad. Vindkraft bidrar till att bevara den biologiska mångfalden genom minskade 

utsläpp av växthusgaser och ger mycket mer energi tillbaka till samhället än den energi som vindkraftverken 

förbrukar under sin livscykel. Vindkraft förbrukar inget vatten för elproduktion och orsakar inga utsläpp till luft, 

mark eller vatten under driften. Dåligt placerade eller dåligt utformade vindkraftparker kan dock utgöra ett hot 

för sårbara arter och livsmiljöer, inbegripet de arter och livsmiljöer som skyddas enligt fågel- och 

habitatdirektiven.  

Dokumentets syfte och art 

Syftet med detta dokument är att ge vägledning om hur man på bästa sätt säkerställer att utbyggnaden av 

vindkraft är förenlig med fågel- och habitatdirektiven.  

Dokumentet omfattar följande: 

• Bestämmelserna om skydd av bevarandeområden enligt artikel 6 i habitatdirektivet, vilket innebär att 

vägledningen omfattar alla livsmiljöer och arter som uppfyller villkoren för att utses som Natura 2000-

områden, dvs.  

• livsmiljötyper av gemenskapsintresse som finns förtecknade i bilaga I till habitatdirektivet, 

• djur- och växtarter av gemenskapsintresse som finns förtecknade i bilaga II, 

• vilda fåglar som finns förtecknade i bilaga I till fågeldirektivet, 

• regelbundet förekommande flyttfåglar som inte anges i bilaga I till fågeldirektivet.  

• Artskyddsbestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i habitatdirektivet och motsvarande bestämmelser i 

artikel 5 i fågeldirektivet. Dessa bestämmelser gäller både djur- och växtarter som kräver strikt skydd 

enligt bilaga IV till habitatdirektivet och alla vilda fågelarter som omfattas av fågeldirektivet. 

 

Detta dokument inriktas på utbyggnad av vindkraftverk och omfattar fasen innan byggarbetet inleds, 

uppbyggnad, drift och avveckling eller uppgradering av elproducerande infrastruktur. 

Överföringsinfrastrukturen omfattas av annan vägledning från kommissionen9.  

Denna sektorsspecifika vägledning ingår i Europeiska kommissionens samling av vägledningsdokument för 

att underlätta genomförandet av habitat- och fågeldirektiven. Dokumentet ersätter inte kommissionens 

befintliga tolknings och metodvägledningar om bestämmelserna i artikel 6 i habitatdirektivet10. Det syftar 

snarare till att klargöra vissa aspekter av dessa bestämmelser och sätta in dem i det aktuella sammanhanget, 

dvs. utbyggnad av vindkraft. Denna vägledning bör därför läsas tillsammans med de två direktiven och 

kommissionens relevanta vägledning11. Denna vägledning bygger dessutom på de mer allmänna principer 

som ligger till grund för EU:s miljöpolitik och politik för utbyggnad av vindkraft (t.ex. principen om utbyggnad 

av förnybar energi med ”låg ekologisk risk” enligt artikel 15.7 i det omarbetade direktivet om förnybar energi). 

Målet är att tillhandahålla vägledning om ramen för tillstånds- och planeringsförfarandena enligt artiklarna 15–

17 i det omarbetade direktivet om förnybar energi. 

Detta dokument hänvisar till många exempel på god praxis i fallstudierna (se tillägg A för en översikt. Syftet är 

att ge verkliga exempel på effektiva och smarta åtgärder som vidtagits för att hantera effekter vid bedömning 

och godkännande av föreslagna byggprojekt. Samspelet mellan utbyggnad av vindkraft och EU-skyddade 

livsmiljöer och arter har stark anknytning till själva byggplatsen. Dessa exempel på god praxis är därför inte 

förskrivande, utan är avsedda att ge inspiration i arbetet med att ta fram individuella lösningar från fall till fall. 

Detta dokument är inte en rättsakt. Det förskriver inga nya regler, utan ger vägledning om hur de befintliga 

reglerna ska tillämpas. Endast Europeiska unionens domstol har behörighet att tolka EU-rätten med avgörande 

verkan.  

                                                      

9 Infrastruktur för energiöverföring och EU:s naturvårdslagstiftning (Europeiska kommissionen, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 Särskilt vägledningen om artikel 6 i habitatdirektivet, metodvägledningen om artikel 6.3 och 6.4 (se 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), och vägledningen om skydd av 
djur- och växtarter (se https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Vägledningen är främst avsedd att användas av utvecklare, konsulter och behöriga myndigheter. Den kommer 

även att vara av intresse för icke-statliga organisationer och andra intressenter som arbetar inom 

vindkraftssektorn. Dokumentet har sammanställts i samråd med medlemsstaternas myndigheter, icke-statliga 

organisationer och intressenter inom vindkraftssektorn, som alla har kommit med värdefulla synpunkter på de 

olika utkasten. 

Dokumentet har utarbetats med bistånd av Arcadis Belgium nv/sa och NIRAS Consulting Ltd. 

Dokumentets struktur 

Dokumentet innehåller nio kapitel: 

• Kapitel 1: Kapitel 1 ger en överblick över EU:s politik för förnybar energi och den rådande tekniknivån för 

vindkraft i EU samt förväntade trender. 

• Kapitel 2: Kapitel 2 ger en översikt över de bestämmelser i fågel- och habitatdirektiven som är relevanta för 

utbyggnad av vindkraft, med särskild uppmärksamhet på tillståndsförfarandet enligt artikel 6 i 

habitatdirektivet för planer eller projekt kan påverka Natura 2000-områden på ett betydande sätt samt 

kraven för EU-skyddade livsmiljöer och arter i stort. 

• Kapitel 3: I kapitel 3 ges allmän vägledning för utvecklare, verksamhetsutövare samt planerings- och 

tillståndsmyndigheter om viktiga frågor och god praxis. Viktiga frågor är bland annat hur sannolik betydande 

miljöpåverkan, omfattningen av miljökonsekvensbedömningar och grundläggande informationskrav bör 

fastställas, och hur osäkerhetsfaktorer, kumulativa effekter och samråd med berörda parter bör hanteras.  

• Kapitel 4: I kapitel 4 diskuteras vikten av strategisk planering och beskrivs metoder till stöd för arbetet, 

exempelvis kartor över vilda djurs och växters känslighet och hur anläggningar kan användas för olika 

ändamål. 

• Kapitel 5: I kapitel 5 behandlas mål för hållbar utveckling nr 15 (livet på land), vanliga effekter av 

vindkraftverk på land och hur man bedömer sannolik betydande miljöpåverkan på berörda djurarter, såsom 

fåglar och fladdermöss, och livsmiljöer. Kapitlet ger en överblick över goda exempel och fallstudier om 

genomförandet av åtgärder för att undvika eller begränsa betydande effekter.   

• Kapitel 6: I kapitel 6 behandlas mål för hållbar utveckling nr 14 (livet under vattenytan), vanliga effekter av 

vindkraftverk till havs och hur man bedömer sannolik betydande miljöpåverkan på berörda djurgrupper, 

t.ex. havsfåglar och marina däggdjur, samt marina livsmiljöer. Kapitlet ger en överblick över goda exempel 

och fallstudier om genomförandet av åtgärder för att undvika eller begränsa betydande effekter. 

• Kapitel 7: God praxis för övervakning och anpassningsbar förvaltning. 

• Kapitel 8: Referenser. 

• Kapitel 9: Tillägg 
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1 VINDKRAFT I EUROPA 

1.1 Inledning 

Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen i medlemsstaternas 

ekonomier genom att vidta en rad olika åtgärder, bland annat fortsatt utveckling av förnybara energikällor. I 

direktiv 2009/28/EG om förnybar energi12 fastställs den övergripande politiska ramen för produktion och 

främjande av energi från förnybara energikällor. Enligt direktivet ska 20 % av EU:s energiproduktion komma 

från förnybara energikällor senast 2020. Genom antagandet av paketet Ren energi för alla13 2018 och 2019 

åtar sig EU att uppnå ett mål för förnybara energikällor på minst 32 % som andel av den slutliga 

energianvändningen (brutto) senast 2030, med bestämmelser om en eventuell uppåtjustering. För 2020 har 

medlemsstaterna åtagit sig att uppnå egna nationella mål för förnybar energi som de antagit i sina nationella 

handlingsplaner för energi från förnybara energikällor och som stöds av ett antal politiska åtgärder och rättsliga 

instrument. Enligt uppgifter från Eurostat är EU som helhet på god väg att uppnå 2020-målet på 20 %. Andelen 

förnybara energikällor varierar dock kraftigt mellan medlemsstaterna, från över 30 % i Finland, Sverige och 

Lettland, till under 5 % i Malta, Luxemburg och Nederländerna14. 

Stora framsteg har gjorts med att utveckla förnybar energi i Europa och den landbaserade produktionen av 

förnybar energi är relativt väletablerad. Nu kommer också alltfler havsbaserade energitekniker som står i 

centrum för nya politiska och rättsliga ramar. För att säkerställa en hållbar utveckling av dessa nya tekniker i 

Europa antog EU direktiv 2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering15, i syfte att inrätta en 

gemensam ram för att minska konflikter mellan olika sektorer, skapa synergier, främja investeringar och 

gränsöverskridande samarbete och bevara miljön. Direktivets mål överensstämmer med de skyddsåtgärder 

som fastställs i ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG)16 och ramdirektivet för vatten (direktiv 

2000/60/EG)17.  

År 2018 hade EU installerad effekt för att producera 160 GW vindkraft på land och19 GW till havs. Detta 

motsvarade 14 % av EU:s efterfrågan på elektricitet, och vindkraft är även fortsatt den näst största 

kraftproduktionskapaciteten (Ruta 1-1).  

Ruta 1-1: Total kraftproduktionskapacitet i Europeiska unionen 2008–2018 

 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/sv 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Källa: WindEurope, 2019. 

1.2 EU:s politiska ram för främjande av förnybara energikällor 

EU:s politik för förnybar energi går tillbaka till 1997, då kommissionen antog sin vitbok Energi för framtiden: 

förnybara energikällor18. Vitboken innehåller en rekommendation om en fördubbling av förnybara energikällors 

totala andel av bruttoenergiförbrukningen till 12 % senast 2010 och lade grunden för antagandet av direktiv 

2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara energikällor19. EU antog därefter direktiv 

2003/87/EG20, genom vilket EU:s system för handel med utsläppsrätter inrättades. Direktivet har som mål att 

minskade koldioxidutsläpp och därmed indirekt förnybara energikällor. 

I december 2008 enades EU:s stats- och regeringschefer att sätta upp ett mål för 2020, som en del av ”klimat- 

och energipaketet”. I samband med detta enades medlemsstaterna om att minska utsläppen av växthusgaser 

med minst 20 % senast 2020 (jämfört med 1990 års nivåer) och öka användningen av förnybara energikällor 

till 20 % av den totala slutliga energiförbrukningen (brutto) senast 2020. 

För att förverkliga åtagandet om förnybar energi antog EU direktiv 2009/28/EG21 om främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor (allmänt kallat direktivet om förnybar energi). I direktivet 

om förnybar energi fastställs nationella mål för varje medlemsstat för att säkerställa att EU som helhet uppfyller 

sitt mål om att 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. Enligt direktivet ska varje medlemsstat 

upprätta tydliga handlingsplaner för att visa hur de har för avsikt att uppnå sina mål för förnybar energi. I de 

nationella handlingsplaner för energi från förnybara energikällor som medlemsstaterna har upprättat22 anges 

ambitionsnivån för kraft-, värme och transportsektorerna, den planerade teknikmixen och de politiska åtgärder 

som behövs för att uppfylla målen.  

År 2018 inrättade EU en klimat- och energipolitisk ram för 2030 med ambitionsnivån för 2020 och 

kommissionens förslag inom ramen för paketet Ren energi för alla23 som utgångspunkt. De viktigaste målen 

på EU-nivå för 2030 är bland annat följande:  

 Utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 40 % (jämfört med 1990 års nivåer).  

 Andelen förnybar energi i energianvändningen ska vara minst 32 % år 2030, med en bestämmelse 

om att siffran bör revideras uppåt till 2023. Målet är bindande på EU-nivå.  

 Ett överordnat mål att senast 2020 förbättra energieffektiviteten på EU-nivå, upp till minst 32,5 % 

jämfört med målet 20 %.  

Åtagandena för förnybar energi 2030 kommer att genomföras genom det omarbetade direktivet om främjande 

av användningen av energi från förnybara energikällor (direktiv (EU) 2018/2001), som antogs i december 

201824. Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor i unionens 

slutliga energianvändning (brutto) år 2030 är minst 32 % genom att bidra till målet på EU-nivå. Varje 

medlemsstat anger sitt bidrag till målet på EU-nivå som en del av sina integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, där de även anger sina politiska strategier och den föreslagna teknikmixen under perioden fram 

till 2030. Ruta 1-2 visar en prognos för EU:s totala kraftkapacitet fram till 2050 för att minska 

växthusgasutsläppen enligt olika scenarierna i kommissionens långsiktiga strategi för 205025. Prognosen visar 

att oavsett scenario är vind- och solenergi de enda källor som kommer att öka sin kapacitet, medan de 

återstående energikällorna antingen kommer att stabiliseras eller minska sin kapacitet. Enligt denna 

långsiktiga strategi ska nästan 85 % av elektriciteten i EU produceras av förnybara energikällor senast 2050. 

Strategin innehåller scenarier för minskade koldioxidutsläpp (73 % är referensvärdet, där vindkraften ensam 

svarar för 26 % år 2030 och för upp till 56 % år 2050 (Europeiska kommissionen, 2018b)). Landbaserad 

vindkraft skulle stå för nästan tre fjärdedelar av den totala vindkraftskapaciteten 2030 och för två tredjedelar 

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_sv.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv
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2050. Några berörda aktörer menar att upp till 32 % av elproduktionen från solceller och vindkraft skulle kunna 

komma från hushåll, kollektiv, små och medelstora företag samt offentliga organ 205026.  

Om kraven för en klimatneutral energisektor 2050 ska uppnås måste antalet installationer inom 

vindkraftssektorn öka betydligt. Enligt kommissionens långsiktiga strategi måste vindkraftskapaciteten öka från 

2018 års nivå på 180 GW till 351 GW år 2030, vilket motsvarar en fördubbling av kapaciteten Enligt 

prognoserna skulle 263 GW installeras på land och 88 GW till havs27, vilket är nästan fem gånger så mycket 

som kapaciteten för 2018. Beroende valt scenario för 2050 skulle vindkraften öka med mellan 700 GW enligt 

”energieffektivitetsscenariet” och till 1 200 GW enligt scenariet ”Power 2X” (P2X). När dessa siffror omvandlas 

till det utrymme som krävs för denna utveckling blir resultaten imponerande. Enligt det maximala scenariet (1,5 

Tech), där utgångspunkten är en total kapacitet på upp till 450 GW havsbaserad vindkraft (en tredjedel) 

förväntar sig WindEurope att 85 % av kapaciteten till 2050 kommer att vara installerad i Nordsjön (Frankrikes 

atlantvatten, Irland och Förenade kungariket, Nordsjön, Irländska sjön och Östersjön), med tanke på de goda 

vindresurserna, närheten till utbud och efterfrågan och effektiviteten i leveranskedjan. Detta motsvarar omkring 

380 GW av siffran på 450 GW. Den återstående mängden 70 GW skulle vara installerad i EU:s södra vatten. 

Det totala område i de nordliga vattnen som krävs för att producera 380 GW havsbaserad vindkraft skulle 

uppgå till 76 000 km2 (utifrån antagandet 5 MW/km2), vilket nästan motsvarar hela ön Irlands yta. Detta 

motsvarar 2,8 % av det totala området för de nordliga vattnen, undantaget de exklusiva zonerna. Exakt var 

vindkraftverken byggs beror på hur stora respektive medlemsstaters exklusiva ekonomiska zoner är, hur 

mycket utrymme som finns tillgängligt och skillnaderna i den utjämnade kostnaden för att producera energi 

(LCOE)28, baserat på havsdjup och vindresurser. Den slutliga placeringen av vindkraftparker beror dessutom 

på var efterfrågan på vindkraft finns. En del länder har säkerligen inga problem med att fördela sin kapacitet, 

medan andra antingen måste börja investera i anläggningar med flera användningsområden eller välja mer 

kostsamma investeringar (områden med högre utjämnad produktionskostnad). 

Det står klart att anläggningar med flera användningsområden och internationellt samarbeta kommer att vara 

avgörande för att uppnå målen för utbyggnad av vindkraft på effektivast möjliga sätt, både när det gäller 

kostnader och utnyttjande av utrymme. Det krävs dessutom en stegvis förändring av tillståndsförfarandena, 

vilket kräver noggranna förberedelser. Ett exempel är införandet av den nödvändiga energinätstrukturen, som 

är förenat med liknande utmaningar. Mer samordnade åtgärder från vindkraftsektorn och nätutvecklare kan 

vara till stor nytta, även för att hantera kumulativa effekter (se kapitel 3.4).  

Ruta 1-2 Prognosscenarier för EU:s totala kraftkapacitet 

                                                      

26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Djupgående analys til stöd för kommissionens meddelande COM(2018) 773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Begreppet Levelized Cost Of Electricity (LCOE), utjämnad kostnad för att producera energi, används för att jämföra 
kostnaden för energi från olika källor. De många olika elkraftstekniker som finns tillgängliga, som både använder 
förnybara och icke-förnybara energikällor, varierar när det gäller fysiska principer och funktion – det är stor skillnad 
mellan ett solcellssystem och ett kraftverk som drivs med biomassa. Utjämnade kostnader för att producera energi utgör 
dock en gemensam grund för jämförelser. LCOE = Total ägandekostnad (euro)/systemets produktion under dess livstid 
(kWh). Alla faktorer som ökar produktionen eller sänker kostnaderna leder till en minskad utjämnad produktionskostnad, 
medan alla faktorer som minskar produktionen eller ökar kostnaderna ökar den utjämnade produktionskostnaden. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Källa: Eurostat (2000, 2015), PRIMES från In-depth analysis in support of the Commission communication COM(2018) 

773. 

  

1.3 Trender i utvecklingen av vindkraft 

Både land- och havsbaserade vindkraftverk domineras av horisontalaxlade vindturbiner, med tre blad. Det 

finns även andra typer av konfigurationer och konstruktioner, såsom vertikalaxlade vindturbiner och turbiner 

utan rotorblad. De förväntas dock inte bidra i någon nämnvärd grad till den förväntade utbyggnaden av 

vindkraftskapaciteten i EU (meddelande från WindEurope, 2019). Trebladiga vindkraftverk dominerar, vilket 

beror på att de har ett antal fördelar, bland annat aerodynamisk effektivitet (Gardner m.fl., 2004). 

Utformningen av land- och havsbaserade vindkraftturbiner har utvecklats, vilket har lett till ökad 

produktionskapacitet, samtidigt som rotorernas diameter har ökat och maskinhusen placeras på högre höjd 

(Ruta 1-3). Turbinmodeller för havsbaserad vindkraft som är i drift (eller är funktionsdugliga) producerar 

omkring 9,5 MW (9 500 kW) och har en rotordiameter på omkring 164–167 meter (Wind Power Monthly, 2018). 

Större turbiner på 10 och 12 MW är under utveckling och har rotorer med en diameter på mer än 190 meter 

(Grimwood, 2019). De största installerade turbinerna i Europa har en kapacitet på 8 MW (8 000 kW) och en 

rotordiameter på upp till 164 meter. Rotorernas större diameter och den högre placeringen av maskinhusen 

har inneburit att nya vindkraftverk utnyttjar kraften i högre och jämnare vindhastigheter. När det gäller 

landbaserade vindkraftparker har utvecklingen gjort det möjligt att anlägga vindkraftparker i skogsområden där 

trädens krontak har mindre inverkan på vindhastigheten och turbulensen eftersom turbinerna är placerade på 

en högre höjd över marken. 

Ruta 1-3 Konstruktionstrender: turbinernas rotordiameter 
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Källa: Leopold m.fl., 2011. 

  

Utvecklingen av fundamentens konstruktion har likaså gjort det möjligt att anlägga vindkraftverk på djupare 

vatten där vindhastigheterna är högre och jämnare (Ruta 1-4). Framväxten av teknik för flytande turbiner, vilka 

har installationsfördelar jämfört med traditionella turbintyper med fasta fundament (WindEurope, 2018), 

kommer sannolikt att innebära att turbinerna inte längre behöver placeras i djupare marina vatten. Under 2019 

producerade flytande havsbaserade vindkraftverk el på tre platser i Europa: två i Skottland (Hywind och 

Kincardine) och ett i Frankrike (Floatgen Demonstrator). 
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Ruta 1-4 Typer av fundament för havsbaserade vindturbiner 

 

Källa: Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPPC), 2011. 

 

Kommersiella vindkraftverk levererar 100 % av den el de producerar till det nationella elöverföringsnätet. 

Omvänt producerar små (<100 kW) till medelstora (100–500 kW) turbiner el för förbrukning på plats (hushåll, 

jordbruk, stora företag och små samhällen). Överskottselektriciteten matas in i det nationella elöverföringsnätet 

(RenewableUK, 2014). Till skillnad från kommersiella vindkraftverk, som består av flera turbiner 

(vindkraftparker), installeras små och medelstora turbiner vanligtvis som enstaka enheter. Även om små till 

medelstora turbiners produktionskapacitet är mycket lägre än kommersiella vindkraftparker, är antalet 

installerade enheter i EU mycket högt. Enligt uppskattningarna fanns det minst 61 43729 turbiner med liten 

kapacitet i EU 2015 (Pitteloud och Gsänger, 2017). 

Små och medelstora turbiner har även fördelen att de kan integreras i tätorter och stadsnära områden. 

Forskningen om utveckling och validering av innovativa lösningar för att förbättra vindkraftverkens 

konkurrenskraft och möjliggöra och underlätta integration och utbyggnad kommer sannolikt att fortsätta30 

Allteftersom de tekniska, ekonomiska och samhälleliga lösningarna förbättras förväntas både antalet 

horisontalaxlade och vertikalaxlade vindturbiner i tätorter och stadsnära områden öka. Det finns dock inte 

mycket forskning om småskaliga turbiners inverkan på fåglar och fladdermöss. Det finns indikationer på att 

dödligheten bland både fåglar och fladdermöss till följd av kollisioner är relativt låg jämfört med andra orsaker 

till antropogen dödlighet (Minderman m.fl., 2014). 

En annan viktig trend inom vindkraft är anläggningar med flera användningsområden. Att kombinera 

vindkraftverk med anläggningar för andra förnybara energikällor, andra ekonomiska verksamheter eller till och 

med verksamheter för återställande av ekosystem eller naturbevarande åtgärder kommer att vara en viktig 

faktor för en ändamålsenlig användning av det tillgängliga utrymmet (se kapitel 1.2). Kapitel 0 innehåller ett 

särskilt avsnitt om användning av vindkraftparker för flera ändamål.  

                                                      

29 Sammanlagt antal installerade enheter i Danmark, Finland, Förenade kungariket, Irland, Italien, Polen, Spanien, 
Sverige, Tyskland och Österrike. 
30 Se t.ex. Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR) (Europeiska kommissionen, 2007) och 
European SWIP project (CIRCE, 2016). 
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2 EU:S POLITISKA RAM OCH LAGSTIFTNING FÖR 
NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

2.1 EU:s politiska ram för biologisk mångfald 

Som svar på den globala strategiska planen för biologisk mångfald 2011–202031 som överenskoms vid den 

tionde partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald i Nagoya i Japan, utarbetade kommissionen 

i samarbete med medlemsstaterna en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 202032. Strategin innehåller 

en rad mål och en uppsättning realistiska och kostnadseffektiva åtgärder och insatser som krävs för att uppnå 

dem. 

I maj 2020 antog kommissionen EU:s strategi för biologisk mångfald för 203033, som tar itu med de största 

orsakerna till förlust av biologisk mångfald, såsom ohållbart utnyttjande av mark och hav, överexploatering av 

naturresurser, föroreningar och invasiva främmande arter. Strategin är ett centralt inslag i EU:s 

återhämtningsplan34, vars mål är att åtgärda den ekonomiska och sociala skadan från coronaviruspandemin, 

snabbt få fart på EU:s återhämtning och skydda och skapa jobb. Syftet är att integrera hänsyn till den biologiska 

mångfalden i EU:s allmänna strategi för ekonomisk tillväxt. Strategin betonar dessutom behovet av mer energi 

från hållbara energikällor för att bekämpa både klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.  

I rapporten 2019 från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster35 betonas 

återigen det akuta behovet av att bevara och återställa ekosystem. I rapporten förklarar man naturen under 

hela mänsklighetens historia aldrig har förändrats så snabbt som under de senaste 50 åren och kartlägger de 

viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald. Klimatförändringar hamnar på tredje plats bland de 

huvudsakliga direkta orsakerna till biologisk mångfald, vilket åskådliggör kopplingen mellan utveckling av 

förnybar energi och bevarande av naturen. Den europeiska gröna given36 som kommissionen har lagt fram 

utgör ramen för vidareutvecklingen av EU:s politik för klimatförändringar och biologisk mångfald. 

I tillägg B beskrivs ett antal andra internationella initiativ för naturbevarande som kan vara relevant för 

utbyggnad av vindkraft.  

 

2.2 Fågeldirektivet och habitatdirektivet 

2.2.1 Inledning 

Fågeldirektivet och habitatdirektivet utgör hörnstenarna i EU:s politik för naturvård och biologisk mångfald. De 

gör det möjligt för alla medlemsstater att arbeta tillsammans inom en gemensam rättslig ram för att bevara 

Europas mest hotade, sårbara och värdefulla arter och livsmiljöer i deras naturliga utbredningsområde inom 

EU, oberoende av politiska eller administrativa gränser. Direktiven omfattar hela medlemsstaternas territorier, 

såväl land- som havsterritorier. 

Det övergripande målet med de två direktiven är att se till att de arter och livsmiljötyper de skyddar bibehålls 

eller återställs till gynnsam bevarandestatus i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU. För att uppnå 

detta mål fastställs två huvudsakliga åtgärdstyper i direktiven:  

• Åtgärder för att utse och bevara områden som är viktiga för skyddet av livsmiljötyper och habitat för de arter 

som finns förtecknade i bilaga I respektive bilaga II till habitatdirektivet och habitat för fåglar som finns 

förtecknade i bilaga I till fågeldirektivet samt flyttfåglar. Dessa områden bildar det EU-omfattande 

Natura 2000-nätverket, som för närvarande består av fler än 27 000 områden, både på land och till havs. 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/ 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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• Inrätta ett strikt skyddssystem för alla europeiska fågelarter och arter som finns förtecknade i bilaga IV till 

habitatdirektivet. Dessa åtgärder är tillämpliga på hela det naturliga utbredningsområdet för de berörda 

arterna inom EU, dvs. både inom och utanför skyddade områden.  

 

2.2.2 Skydd samt skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden 

Skyddet, skötseln och förvaltningen av Natura 2000-områden regleras av artikel 6 i habitatdirektivet, som 

möjliggör två typer av åtgärder. Den första typen av åtgärder (artikel 6.1 och 6.2) avser kontinuerligt bevarande 

och kontinuerlig skötsel och förvaltning av alla Natura 2000-områden. Enligt den andra åtgärdstypen (artikel 

6.3 och 6.4) fastställs ett bedömnings- och tillståndsförfarande för planer och projekt som kan påverka 

Natura 2000-områden på ett betydande negativt sätt. 

Enligt artikel 6.1 och 6.2 i habitatdirektivet ska medlemsstaterna  

• vidta positiva bevarandeåtgärder som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper och arter 

som finns i områdena (artikel 6.1),  

• vidta åtgärder för att undvika försämring av livsmiljötyperna eller väsentliga störningar av de arter för vilka 

områdena har utsetts (artikel 6.2). 

 

För att uppfylla det första kravet ska medlemsstaterna fastställa tydliga bevarandemål för varje Natura 2000-

område som grundar sig på bevarandestatus och de ekologiska behoven hos varje livsmiljötyp och art av 

gemenskapsintresse som finns i området. Genom de områdesspecifika bevarandemålen fastställs de 

önskvärda förhållandena för arter och livsmiljötyper i ett område, så att området kan bidra till det övergripande 

målet för gynnsam bevarandestatus för dessa arter och livsmiljötyper på nationell, biogeografisk eller 

europeisk nivå. Det är särskilt viktigt att utvecklare, planerare och myndigheter på vindkraftsområdet känner 

till bevarandemålen för det aktuella Natura 2000-området, eftersom eventuella negativa effekter av planer eller 

projekt bedöms mot dessa bevarandemål.  

I habitatdirektivet uppmuntras naturvårdsmyndigheter att utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för 

Natura 2000-områden i nära samarbete med lokala berörda aktörer. Planerna är visserligen inte obligatoriska, 

men kan vara en mycket användbar informationskälla om de arter och livsmiljötyper som området har utsetts 

för, områdets bevarandemål och, i förekommande fall, förhållandet till annan markanvändning i området. I 

planerna anges också huvuddragen i de praktiska bevarandeåtgärder som krävs för att områdets 

bevarandemål ska uppnås. 

2.2.3 Stegvis metod för utbyggnad av vindkraft som kan påverka 
Natura 2000-områden 

 Informationen i detta kapitel grundar sig främst på  

• Europeiska kommissionens vägledning Förvaltning av Natura 2000-områden Bestämmelserna i artikel 6 i 

habitatdirektivet (92/43/EEG,  

• Europeiska kommissionens vägledning Bedömning av planer och projekt som väsentligt påverkar Natura 

2000-områden, metodhandledning om bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG. 

Dessa vägledningsdokument37 ger användbara klargöranden av hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. 

 

Utbyggnad av vindkraftparker inom eller i anslutning till Natura 2000-områden är i princip inte förbjuden enligt 

habitatdirektivet. Sådana projekt måste bedömas från fall till fall. I artikel 6.3 och 6.4 (se Ruta 2-1) fastställs 

ett stegvist bedömnings- och tillståndsförfarande som ska följas vid övervägande av planer eller projekt som 

kan påverka ett eller flera Natura 2000-områden. Förfarandet är inte bara tillämpligt på planer eller projekt 

inom ett Natura 2000-område, utan även på planer som berör områden utanför Natura 2000-områden, men 

som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Under tillståndsförfarandet för en plan eller 

                                                      

37 Se https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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ett projekt ska de behöriga nationella myndigheterna säkerställa att bedömningen av betydande miljöpåverkan 

av vindkraftsplaner eller projekt har utförts på korrekt sätt. Det finns tre huvudsakliga steg:  

• Steg ett: förhandsbedömning Det första steget i förfarandet är en förhandsbedömning för att för det första 

fastställa om projektet eller planen hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen 

av ett Natura 2000-område, och om så inte är fallet, för det andra om det sannolikt (i den bemärkelsen att 

det inte kan uteslutas) att projektet eller planen kan påverka området på ett betydande sätt. 

• Steg två: lämplig bedömning Det andra steget i förfarandet är att göra en lämplig bedömning av 

konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Det ska anges i bedömningen om 

myndigheterna har försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada till följd av projektet 

eller planen, antingen enskilt eller i kombination med andra projekt eller planer, med beaktande av möjliga 

begränsande åtgärder. 

• Steg tre: undantag från artikel 6.3 på vissa villkor Det tredje steget i förfarandet, som regleras av artikel 

6.4, blir aktuellt om det föreslås att en plan eller ett projekt trots en negativ bedömning inte ska avvisas utan 

bör bedömas ytterligare. I detta fall möjliggör artikel 6.4 undantag från artikel 6.3 på vissa villkor, nämligen 

att alternativa lösningar saknas och att projektet måste genomföras av tvingande orsaker som har ett 

väsentligt allmänintresse. I sådana fall ska nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för att säkerställa att 

Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. 

 

Varje steg i förfarandet påverkas av föregående steg. Det är därför viktigt att åtgärderna vidtas i rätt ordning 

för en korrekt tillämpning av artikel 6.3 och 6.4. Figur 2-1 visar ett förenklat flödesschema för förfarandet. 

Ruta 2-1 Artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG 

Artikel 6 3. Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen 

av ett område, men som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt  

kan påverka området på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för 

målsättningen vad gäller bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna för 

området och om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga  

nationella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte 

kommer att ta skada 

och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt.  

 

Artikel 6 4. Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en negativ bedömning av 

konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, inbegripet 

orsaker  

av social eller ekonomisk karaktär, skall medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa 

att  

Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen om de 

kompensationsåtgärder som vidtagits. Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad 

art, är de enda faktorer som  

får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för 

miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 
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Figur 2-1 Flödesschema över förfarandet i artikel 6.3 och 6.4 (grundat på kommissionens metodhandledning). 
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2.2.3.1 Förhandsbedömning  

I detta steg undersöks sannolikheten för att ett projekt eller en plan kan påverka ett Natura 2000-område 

på ett betydande sätt, antingen enskilt eller i kombination med andra projekt och planer. Om det finns en risk 

för att planen eller projektet kan påverka området på ett betydande sätt krävs en lämplig bedömning enligt 

artikel 6.3. 

Behovsbedömningen är preliminär. Den grundar sig vanligen på bästa tillgängliga information eller 

expertutlåtanden, i stället för att myndigheterna begär in detaljerade nya belägg. Om det inte finns tillräcklig 

information eller om informationen inte finns lätt tillgänglig innan beslutet fattas kan myndigheterna begära 

kompletterande information. I vissa fall kan ett besök på platsen vara till nytta.  

Behovsbedömningen bör utföras redan i ett tidigt skede, dvs. innan alla detaljer i planen har beslutats eller 

innan projektet börjar utformas, men när platsen och projektets allmänna syfte är känt. Det finns flera fördelar 

med att göra en förhandsbedömning redan i ett tidigt skede. 

• Det kan minska risken för förseningar och merkostnader längre fram när ansökningarna handläggs för 

tillståndsgivning.  

• Det möjliggör samråd i ett tidigt skede mellan projektansvariga, behöriga myndigheter och andra berörda 

parter som har tillgång till relevanta uppgifter eller sakkunskap och kan tillhandahålla bästa möjliga 

information till stöd för bedömningen av sannolikheten för betydande påverkan. 

• Initiativtagarna till planen eller projektet kan redan i ett tidigt skede överväga vilka åtgärder som krävs näst, 

utan att behöva lägga ned mycket pengar eller tid. 

• De personer som ansvarar för planen eller projektet kan identifiera och förutse potentiella risker, både för 

Natura 2000-området och för planen/projektet i sig, till exempel genom att välja en alternativ plats för eller 

utformning av planen eller projektet för att undvika eller minska eventuell miljöpåverkan eller genom att 

inhämta uppgifter för att bedöma situationen så snabbt som möjligt.  

 

Behovsbedömningen kan variera mellan olika planer och projekt beroende på omfattning och sannolik 

miljöpåverkan. Den kan utföras i fyra steg enligt följande:  

Fastställa huruvida projektet eller planen direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln 

och förvaltningen av ett Natura 2000-område. 

Beskriva projektet eller planen och dess effektfaktorer. 

Identifiera de Natura 2000-områden (om några) som kan påverkas, med hänsyn till planens eller 

projektets eventuella miljöpåverkan, antingen enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt. 

Bedöma om det kan uteslutas att Natura 2000-området påverkas på ett betydande sätt. 

I Ruta 2-2 anges typer av planer eller projekt på vindkraftsområdet som kan bli föremål för förhandsbedömning.  

Ruta 2-2 Vindkraftsprojekt som kan bli föremål för förhandsbedömning 

• Nationella eller regionala myndigheters fysiska planering som kommer att påverka beslut om tillstånd för 

vindkraftsprojekt. 

• Anläggande, drift och underhåll av ett nytt vindkraftsprojekt. 

• Nedläggning av ett befintligt vindkraftsprojekt.  

• Renovering av befintliga vindturbiner eller förlängning av livslängden för ett befintligt vindkraftsprojekt (där de 

ekologiska effekterna av förlängningen inte har bedömts). 

• Uppgradering genom att nya turbiner installeras på befintliga eller nya fundament i ett befintligt vindkraftverk [enligt 

artikel 2.10 i det omarbetade direktivet om förnybar energi (direktiv (EU) 2018/2001)]38 

 

För att fastställa vilka Natura 2000-områden som kan påverkas av en vindkraftsplan eller ett 

vindkraftsprojekt måste man titta på alla aspekter av projektet eller planen som eventuellt kan påverka 

                                                      

38 Uppgradering avser uppgradering av kraftverk som producerar förnybar energi, inklusive helt eller delvist utbyte av 
anläggningar eller driftsystem och driftsutrustning, i syfte att ersätta kapacitet eller att öka anläggningens effektivitet eller 
kapacitet. 



 

 Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 24 

Natura 2000-områden i det område som berörs av projektet/planen, med hänsyn till de arter och/eller 

livsmiljötyper för vilka Natura 2000-områdena har utsetts. Arbetet bör inbegripa följande: 

• Natura 2000-områden som geografiskt sett sammanfaller med några av planens eller projektets åtgärder 

eller aspekter, under eller i anslutning till någon av faserna. 

• Eventuella Natura 2000-områden som är belägna inom det område som berörs av planen eller projektet. 

Natura 2000-områden som är belägna i närheten av platsen för projektet eller planen (eller på ett visst 

avstånd) som indirekt kan påverkas av projektets åtgärder eller aspekter. Vanliga exempel i fråga om 

vindkraftsprojekt är anläggande av nya tillfartsvägar eller befintliga tillfartsvägar eller upptorkning av våt- 

eller torvmarker för installation av turbiner. 

• Natura 2000-områden som är belägna i närheten av platsen för projektet eller planen (eller på ett visst 

avstånd), där det finns djur som kan röra sig till projektområdet och då kan dö eller drabbas på annat sätt 

(t.ex. att områden där djuren finner sin föda eller normalt rör sig går förlorade).  

• Natura 2000-områden vars sammanhängande landskap eller ekologiska kontinuitet kan påverkas av 

projektet.  

 

Frågan om hur långt avståndet mellan platsen för projektet eller planen och ett Natura 2000-område bör vara 

beror på planens/projektets egenskaper och på vilket avstånd planen/projektet kan förväntas påverka det 

omkringliggande området. En del planer eller projekt som inte direkt påverkar Natura 2000-områden kan ändå 

ha en betydande påverkan om de orsakar en delningseffekt eller hindrar områdets ekologiska kopplingar. Så 

är normalt fallet för havsbaserade vindkraftparker, som kan orsaka en delningseffekt för havsfåglar som är på 

jakt efter föda och flyttfåglar, även om vindkraftparken är belägen långt från de Natura 2000-områden som har 

utsetts för att skydda dessa havsfåglar.  

Bedömningen av om en plan eller ett projekt sannolikt kommer att påverka ett område på ett betydande 

sätt får praktiska och rättsliga konsekvenser. Planer och projekt som sannolikt inte får betydande effekter kan 

behandlas utan att det hänvisas till de efterföljande stegen i artikel 6.3. De nationella behöriga myndigheterna 

måste dock motivera och dokumentera skälen till att bedömningen ledde till ett sådant resultat  

Om projektet och planen sannolikt kommer att påverka ett område på ett betydande sätt ska dock en 

lämplig bedömning göras.  

I tveksamma fall, dvs. när det på grundval av objektiv information inte kan uteslutas att ett projekt eller en plan 

kan påverka ett eller flera Natura 2000-områden på ett betydande sätt, antingen enskilt eller i kombination 

med andra planer eller projekt, ska planen eller projektet genomgå en lämplig bedömning.  

2.2.3.2 Lämplig bedömning 

Syftet med den lämpliga bedömningen är att bedöma planens eller projektets konsekvenser för 

bevarandemålen för området, antingen enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt. Slutsatserna 

bör göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att försäkra sig om att det berörda området inte kommer 

att ta skada av planen eller projektet. En lämplig bedömning är därför särskilt inriktad på de arter och/eller 

livsmiljöer för vilka Natura 2000-området har utsetts. 

Den lämpliga bedömningen kan samordnas med eller ingå i andra miljöbedömningar, dvs. 

miljökonsekvensbedömningar för projekt och strategiska miljöbedömningar för planer och program (se 2.3).  

Liksom förfarandena för miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar lämnar 

initiativtagaren till projektet eller planen vanligen in uppgifter i form av en bedömningsrapport till den behöriga 

myndigheten. Om eventuella negativa effekter fastställs under den lämpliga bedömningen eller om sådana 

effekter inte kan uteslutas ska initiativtagaren även förslå begränsande åtgärder för att begränsa dessa 

effekter.  

Det är den behöriga myndighetens ansvar att nå en slutsats om projektets eller planens effekter på det berörda 

Natura 2000-områdets integritet.  

Under bedömningen inhämtar och bedömer myndigheten information från flera berörda aktörer, bland annat 

naturvårdsmyndigheter på nationell, regional och lokal nivå samt relevanta icke-statliga organisationer. Det är 

mycket viktigt att bedömningen av planen eller projektet grundar sig på objektiv information av god kvalitet, 
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tillförlitliga uppgifter samt lämpliga och tillförlitliga vetenskapliga metoder. Den behöriga myndigheten kan 

sedan använda de uppgifter som har lämnats in av initiativtagaren till projektet eller planen som grund för 

samråd med interna och externa experter och andra aktörer. Den behöriga myndigheten kan också behöva 

begära in ytterligare information för att försäkra sig om att den slutliga bedömningen är så heltäckande och 

objektiv som möjligt. Allmänheten ska informeras under förfarandets gång och det ska finnas möjligheter för 

allmänheten att delta i förfarandet. 

Den lämpliga bedömningen omfattar följande steg: 

Inhämta information om planen eller projektet och de berörda Natura 2000-områdena. 

Bedöma planens eller projektets konsekvenser i förhållande till områdets bevarandemål. 

Fastställa huruvida planen eller projektet kan påverka områdets integritet ett betydande sätt. 

Överväga begränsande åtgärder (bland annat övervakning). 

Förfarandet är iterativt, vilket innebär att det kan vara nödvändigt att upprepa vissa steg beroende på resultatet 

av andra steg. 

Alla aspekter av planen eller projektet som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan 

påverka Natura 2000-områdets bevarandemål ska identifieras under bedömningen, med hjälp av bästa 

vetenskapliga kunskap på området. Bedömningen av effekterna ska grunda sig på objektiva och om möjligt 

kvantifierbara kriterier så att uppskattningen blir så exakt som möjligt. Grunden för prognoserna ska tydligt 

anges i bedömningen och ska också anges i den motsvarande bedömningsrapporten.   

Bedömningen bör omfatta alla effekter som projektet eller planen kan medföra, dvs. alla verksamheter som 

ingår i de olika faserna (förberedelse, konstruktion, drift och i tillämpliga fall nedläggning). I bedömningen ingår 

att fastställa och dela upp effekterna per typ, dvs. direkta och indirekta, tillfälliga och permanenta, kort- och 

långsiktiga effekter samt kumulativa effekter. Under den lämpliga bedömningen granskas alla aspekter av 

planen eller projektet som sannolikt kan påverka det berörda Natura 2000-området på ett betydande sätt under 

förhandsbedömningsskedet. I detta sammanhang bör varje aspekt av planen eller projektet i sin tur granskas 

och dess potentiella effekter bör beaktas i förhållande till var och en av de arter eller livsmiljötyper för vilka 

området har utsetts. Nästa steg i bedömningen är att undersöka effekterna av de olika inslagen i planen eller 

projektet, dels som en helhet och dels i förhållande till varandra, för att se hur de samverkar med varandra.  

Bedömningar som utförs enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet ska innehålla fullständiga, exakta och slutgiltiga 

resultat och slutsatser mot bakgrund av bästa vetenskapliga kunskap på området. Bedömningen ska 

undanröja alla rimliga vetenskapliga tvivel i fråga om effekterna av det byggnadsarbete som enligt förslaget 

ska utföras i det berörda skyddade området (se tillägg C för goda exempel på hur typiska osäkerhetsfaktorer 

kan undanröjas vid bedömning av vindkraftsprojekt). Den ska tydligt framgå att den lämpliga bedömningen 

avser områdets integritet. Om bedömningen visar att området kan påverkas på ett negativt sätt bör det 

klargöras vilka aspekter som avses, och om negativa effekter kan kvarstå efter det att begränsande åtgärder 

vidtagits. Detta kommer att vara viktigt om planen eller projektet anses omfattas av undantaget enligt artikel 

6.4.  

När den lämpliga bedömningen har avslutats anses det vara bästa praxis att man utarbetar en rapport, som 

särskilt ska  

beskriva projektet eller planen i detalj för att allmänheten ska förstå dess egenskaper, omfattning och 

mål, 

beskriva referensförhållandena för Natura 2000-området,  

beskriva de negativa effekter som projektet eller planen kan ha på Natura 2000-området,  

förklara hur sådana effekter kommer att undvikas eller i möjligaste mån minskas genom begränsande 

åtgärder,  

fastställa en tidslinje och mekanismer genom vilka begränsande åtgärder ska garanteras, genomföras 

och övervakas.  

Resultatet av den lämpliga bedömningen och rapportens slutsatser ska beaktas i tillståndsförfarandet eller i 

andra beslut som fattas om planen eller projektet. 
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Det är de behöriga myndigheterna som ska godkänna planen eller projektet mot bakgrund av slutsatserna i 

den lämpliga bedömningen av konsekvenserna av en plan eller ett projekt för det berörda Natura 2000-

området. Detta beslut kan fattas först efter det att de har konstaterat att områdets integritet inte kommer att ta 

skada av planen eller projektet. Så är fallet när det ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger några rimliga 

tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan. De behöriga myndigheterna ska avslå en ansökan 

om godkännande när det råder osäkerhet om att planen eller projektet inte kommer att ha en skadlig inverkan 

på det område som berörs. 

2.2.3.3 Undantag enligt artikel 6.4 

Om det enligt den lämpliga bedömningen inte kan uteslutas att planen eller projektet inte kommer att ha en 

skadlig inverkan på de berörda områdena får de behöriga myndigheterna endast godkänna planen eller 

projektet genom ett bevilja ett undantag enligt artikel 6.4. Artikel 6.4 föreskriver tre centrala krav som ska 

uppfyllas och dokumenteras: 

• Att det alternativ som lagts fram för godkännande är det minst skadliga för livsmiljöerna och arterna i Natura 

2000-området, oavsett ekonomiska överväganden, och att det inte finns något annat genomförbart 

alternativ som inte skulle skada områdets eller områdenas integritet. 

• Att det finns tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, inbegripet ”orsaker av social eller 

ekonomisk karaktär”. 

• Att alla nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för att säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir 

sammanhängande. 

 

Detaljerad information om bestämmelserna i artikel 6.4 finns i Europeiska kommissionens 

vägledningsdokument om bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet39 (på engelska).  

 

2.2.4 Artskyddsbestämmelser 

Informationen i detta kapitel grundar sig främst på Europeiska kommissionens vägledningsdokument om ett 

strikt skyddssystem för djur- och växtarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet 92/43/EEG40 (på 

engelska).  

 

Den andra uppsättningen bestämmelser i EU:s två naturvårdsdirektiv rör skydd av vissa arter i hela deras 

utbredningsområde runtom i EU, det vill säga både inom och utanför Natura 2000-områden. 

Artskyddsåtgärderna gäller arterna i bilaga IV till habitatdirektivet och alla vilda fågelarter i EU. De exakta 

villkoren fastställs i artikel 5 i fågeldirektivet och artiklarna 12 (för djur) och 13 (för växter) i habitatdirektivet.  

I huvudsak innebär de att medlemsstaterna ska införa förbud mot att  

• avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, 

• avsiktligt störa dessa arter under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 

• skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser, 

• avsiktligt förstöra bon eller ägg, eller dra upp med rötterna eller förstöra skyddade växter. 

 

Undantag från dessa artskyddsbestämmelser får endast medges i begränsade fall – t.ex. av hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet eller andra tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse – förutsatt 

att det inte finns någon annan alternativ lösning och att följderna av dessa undantag är förenliga med 

direktivens övergripande syften. Villkoren för att tillämpa undantag fastställs i artikel 9 i fågeldirektivet och 

artikel 16 i habitatdirektivet. 

Artskyddsbestämmelserna är högst relevanta för vindkraftsprojekt. De syftar exempelvis till att säkerställa att 

anläggandet av vindkraftverk inte förstör parningsplatser och rastplatser för arter som finns förtecknade i bilaga 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 
40 Se https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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IV till habitatdirektivet eller att vilda fåglar dödas eller skadas, såvida inte de behöriga myndigheterna har 

beviljat ett undantag enligt direktiven.  

2.3 Anpassning av förfarandet till direktivet om strategiska 
miljöbedömningar (SMB-direktivet) och direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar (MKB-direktivet) 

Utöver den lämpliga bedömning som ska utföras enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet omfattas vindkraftsprojekt 

eller planer ofta av SMB-direktivet41 eller MKB-direktivet42.  

De administrativa förfarandena blir effektivare om de förfaranden för miljökonsekvensbedömningar som 

fastställs i dessa EU-rättsakter integreras och samordnas i processen. Det är viktigt att man förstå likheterna 

och skillnaderna mellan de två direktivens bestämmelser.  

Enligt artikel 2.3 i MKB-direktivet ska medlemsstaterna när det föreligger en skyldighet att göra en 

miljökonsekvensbedömning av ett projekt såväl enligt MKB-direktivet och habitatdirektivet se till att det finns 

samordnade och/eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i något av eller båda direktiven. Att 

samordna eller kombinera de miljökonsekvensbedömningar som ska göras av ett projekt för att undvika 

överlappningar och dubbelarbete, söka synergier och minimera handläggningstiden för godkännande kallas 

”rationalisering”. Kommissionen har utfärdat ett vägledningsdokument om effektivisering av miljöbedömningar 

som utförs enligt artikel 2.3 i MKB-direktivet43. SMB-direktivet innehåller liknande bestämmelser för 

rationalisering av miljökonsekvensbedömningar. 

I alla händelser är det viktigt att de uppgifter som behövs för varje bedömning och dess slutsatser är tydligt 

urskiljbara och identifierbara i miljökonsekvensbedömningsrapporten, så att de kan särskiljas från de uppgifter 

som ingår i den allmänna miljökonsekvensbedömningen eller den allmänna strategiska miljöbedömningen. 

Detta är nödvändigt eftersom det finns ett antal viktiga skillnader mellan miljökonsekvensbedömningen/den 

strategiska miljöbedömningen och förfarandena för lämplig bedömning. Den viktigaste skillnaden är att 

resultaten av den lämpliga bedömningen är bindande för godkännandet av en plan eller ett projekt. Detta 

innebär i sin tur att en strategisk miljöbedömning eller en miljökonsekvensbedömning inte kan ersätta en 

lämplig bedömning, eftersom inget av förfarandena har företräde framför det andra. 

 

 

  

  

                                                      

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. 
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön 
av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt direktiv 2014/52/EU. 
43 Kommissionens tillkännagivande – Kommissionens vägledande dokument om effektivisering av miljöbedömningar 
som utförs enligt artikel 2.3 i direktivet om miljökonsekvensbedömning (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2014/52/EU) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. ALLMÄN METOD OCH PRINCIPER FÖR FÖRFARANDET 
FÖR FÖRHANDSBEDÖMNING OCH LÄMPLIG BEDÖMNING  

Syftet med detta kapitel är att ge vägledning om god praxis för vissa allmänna frågor som kan bli aktuella 

under behovsbedömningen och den lämpliga bedömningen, t.ex. att bedöma effekternas betydelse, fastställa 

omfattningen av behovsbedömningar och besluta om grundläggande informationskrav. Andra frågor som 

diskuteras i detta kapitel osäkerhetsfaktorer, kumulativa effekter och samråd med berörda parter.  

3.1 Betydelse av sannolika effekter 

Enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet ska sannolikheten för att en plan eller ett projekt kan påverka ett 

Natura 2000-område på ett betydande sätt bedömas. Behovsbedömningen syftar till att bedöma huruvida det 

är sannolikt att planen eller projektet kan påverka området på ett betydande sätt. Om betydande effekter inte 

kan uteslutas med säkerhet krävs en lämplig bedömning. Syftet med den lämpliga bedömningen är att bedöma 

de sannolika effekterna på Natura 2000-området mot områdets bevarandemål, och om området kan eller 

kommer att ta skada om planen eller projektet genomförs. 

En av de största utmaningarna med att bedöma en plan eller ett projekt är att förstå effekterna och avgöra om 

en effekt är betydande eller ej.  

Det är å ena sidan nödvändigt att undersöka vilka typer av effekter det rör sig om och hur omfattande de är 

(”betydande”) och sedan undersöka vilka typer av orsaker som sannolikt kan skapa sådana effekter (”enskilt 

eller i kombination med andra … kan påverka”). Avgörandet om en plan eller ett projekt troligen kommer att 

påverka ett område på ett betydande sätt får praktiska och rättsliga konsekvenser. När en plan eller ett projekt 

föreslås är det därför för det första viktigt att denna nyckelfråga beaktas, och för det andra att analysen klarar 

en vetenskaplig granskning av experter. Garantierna i artikel 6.3 utlöses inte av visshet om utan av en 

sannolikhet för betydande effekter. Begränsande åtgärder kan inte beaktas i detta skede. Gränsöverskridande 

verkningar ska också beaktas (Europeiska kommissionen, 2019). 

Betydelsen kommer att variera beroende på faktorer som effekternas storlek, typ, omfattning, varaktighet, 

intensitet, tidpunkt, sannolikhet, kumulativa effekter och sårbarheten hos de berörda livsmiljöerna och arterna.  

Bedömningen av betydande effekter brukar omfatta följande: 

• Direkt förlust av livsmiljöer: Livsmiljön minskar i omfattning till följd av fysisk förstörelse (dvs. på grund 

av att livsmiljön försvinner eller konstruktionsmaterial eller sediment placeras i området samt förlust av 

parningsplatser, föda och rastplatser.  

• Försämring av livsmiljöer: Livsmiljöns kvalitet försämras eller reduceras, t.ex. till följd av minskad 

förekomst av de arter som är karakteristiska för området eller ändrad sammansättning av populationen 

(artsammansättning) samt försämring av parningsplatser, föda och rastplatser. 

• Fragmentering av livsmiljöer: De berörda livsmiljöernas eller arternas fördelningsmönster förändras, t.ex. 

om en sammanhängande livsmiljö delas upp i två eller flera små isolerade områden, som skapar en barriär 

mellan fragment av livsmiljöer. 

• Störning av arter: Miljöförhållandena förändras (t.ex. buller, fordon och personer som ofta rör sig i området, 

ökade suspenderade sediment eller dammavlagringar. Störningar kan exempelvis leda till att individer ur 

arten förflyttar sig, till förändringar i artens beteende och risk för dödlighet. 

• Indirekta effekter: En indirekt förändring av miljökvaliteten (inbegripet hydrologi). 

 

Vanliga ytterligare typer av effekter för vindkraftsutbyggnad är delningseffekten och kollisionsrisker.   

Informationskällor för att avgöra effekters betydelse kan vara uppgifter om liknande verksamheter som 

omfattar områden med liknande bevarandemål samt expertutlåtanden baserade på tillgängliga belägg. 

Bedömningen måste dock avse de lokala omständigheterna för varje område, eftersom en effekt som är 

betydande för ett område kanske inte är det för ett annat område.  

Begreppet ”betydande” måste tolkas på ett objektivt sätt. Betydelsen av effekterna bör fastställas i förhållande 

till de särskilda egenskaperna och miljöförhållandena i det skyddade område som berörs av planen eller 
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projektet, med särskild hänsyn tagen till områdets bevarandemål och ekologiska egenskaper (Europeiska 

kommissionen, 2019).   

Bedömningar av betydande effekter ska baseras på goda vetenskapliga principer (inbegripet bästa tillgängliga 

metoder och kunskap), tillförlitliga uppgifter och försiktighetsprincipen och ska i förekommande fall beakta 

berörda aktörers åsikter, såsom icke-statliga organisationer, naturvårdsmyndigheter och forskare.  

Proportionalitetsprincipen ska tillämpas och ska överensstämma med försiktighetsprincipen. Följande faktorer 

ska beaktas:  

 Planens eller projektets egenskaper, storlek och komplexitet.  

 Förväntade effekter. 

 EU-skyddade livsmiljöers och arters sårbarhet och huruvida de är oersättliga.  

Att tillämpa en proportionerlig metod innebär att man bedömer betydande effekter på alla berörda EU-

skyddade livsmiljöer och arter och att effekterna faktiskt undviks eller minskas, utan att det medför överdrivet 

höga kostnader (Smeeton och George, 2014). 

I sina domar har EU-domstolen vid ett flertal tillfällen övervägt vilka effekter till följd av planer eller projekt som 

utgör betydande effekter. Vad gäller MKB-direktivet slog domstolen nyligen (2017) fast att betydande effekter 

är potentiella effekter på arter som är skyddade enligt habitatdirektivet (eller nationell rätt)44.  

En mer detaljerad beskrivning av hur betydande påverkan ska bedömas finns i kapitlen 4.2 (landbaserad 

vindkraft) och 6 (havsbaserad vindkraft) i denna vägledning, i de särskilda delkapitlen om livsmiljöer och de 

olika grupperna av arter.  

 

3.2 Fastställa innehåll, område och tidsram för bedömningen 
(fastställande av omfattning för miljökonsekvensbeskrivning) 

Det första steget i bedömningen är att inhämta grundläggande information om planen eller projektet. Det är 

viktigt att den nationella behöriga myndigheten för planen och projektutvecklare samarbetar med viktiga 

intressenter för att fastställa bedömningens omfattning på grundval av expertutlåtanden. Man bör enas om 

vilka uppgifter som ska ingå i bedömningen vad gäller EU-skyddade livsmiljöer och arter, Natura 2000-

områden, effekter och deras spridningsvägar samt planer och projekt som kan agera i kombination (se kapitel 

3.4 om kumulativa effekter).  

Det kan ta över ett år att fastställa referensförhållandena för utbyggnad av vindkraft. För att ta hänsyn till 

variationer i faktorer som väderförhållanden och tillgång till föda, vilka är kända för att ha ett starkt inflytande 

på antalet ytterst rörliga arter som havsfåglar, kan det exempelvis vara nödvändigt att genomföra månatliga 

jämförande studier under en sammanhängande 24-månadersperiod. För sedentära arter eller mindre 

dynamiska livsmiljöer kan jämförande studier under en enda 12-månadersperiod vara lämpliga för att täcka in 

säsongsvariationer. 

I samtliga fall är det viktigt att väga in tidsaspekten för varje faktor i vindkraftsprojektet så att grundläggande 

information inhämtas för en tillräckligt lång period som täcker säsongsbetonade beteendeaspekter (parning, 

flyttning, övervintring). De uppgifter som inhämtas bör avspegla miljöförhållandena innan arbetena inleds, dvs. 

innan eventuella förberedande arbeten eller byggarbeten som kan förändra referensförhållandena på ett 

mätbart sätt. I tidsplaneringen för planen eller projektet måste man också ta hänsyn till att ekologiska data 

kanske bara är giltiga under en begränsad tid och att de nationella behöriga myndigheterna kanske endast 

                                                      

44 Holohan m.fl., C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883 (2018) – Rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del),  
hänvisning till domstolens dom av den 24 november 2011, kommissionen/Spanien (Området ’Alto Sil’ Brunbjörn) och 
C‑404/09, EU:C:2011:768, punkt 86. 



 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 94  

godtar uppgifter som inhämtats under en viss period före den strategiska miljöbedömningen, 

miljökonsekvensbedömningen eller den lämpliga bedömningen45.  

I kapitlen 4.2 (landbaserad vindkraft) och 6 (havsbaserad vindkraft) granskas betydande effekter på EU-

skyddade arter och livsmiljöer som kan uppstå till följd av utbyggnad av vindkraft. Bland de frågor som 

diskuteras är den viktiga avståndsparametern (inom vilken effekterna är mätbara) och rörliga arters 

aktivitetsområde.  

Effekterna av byggprojekt som vindturbiner måste beaktas under hela livscykeln. Effekterna kan vara 

omfattande och kan påverka EU-skyddade livsmiljöer och arter på avstånd från platsen för planen eller 

projektet. Undersökningsområdet (den fysiska referensramen) måste därför definieras så att det omfattar hela 

det geografiska område inom vilket planens eller projektets verksamheter kommer att genomföras och där 

effekterna sannolikt kan uppstå. 

Mot bakgrund av planens eller projektets sannolika effekter kan undersökningsområdet utvidgas till att omfatta 

andra miljöinslag, såsom det vidare landskapet, havsområdet eller ekosystemet, t.ex. ett 

flodavrinningsområde. Undersökningsområdet kan ändras under bedömningsförfarandet om kompletterande 

uppgifter inkommer eller behövs till stöd för bedömningen eller planeringen av begränsande åtgärder, eller om 

långsiktig övervakning kräver kontrollplatser (Gullison m.fl., 2015). 

Det är även nödvändigt att fastställa en tidsram (tillfällig referensram) för bedömningen. Effekterna på EU-

skyddade arter kan uppstå efter det att byggarbetet inleds och/eller avslutas (Ruta 3-1). Tidsramen bör vara 

tillräckligt lång för att det ska vara möjligt att beakta tidigare, rådande och sannolika framtida 

referensförhållanden, den totala tid under vilken effekter kan uppstå, förväntade klimateffekter på 

miljöförhållandena och EU-skyddade livsmiljöer och arter samt eventuella förutsebara framtida byggprojekt, 

mot bakgrund av fysisk planering och/eller expertutlåtanden. 

Slutligen bör även eventuella kumulativa effekter vägas in när bedömningens omfattning och tidsram fastställs 

(se kapitel 3.4).   

Ruta 3-1 Exempel på situationer som kräver en förlängd tidsram 

Exempel 1. Långlivade arter, såsom stora rovfåglar som är flyttfåglar och kommer tillbaka till Europa för att para sig först 

när de är tre eller fyra år gamla. Antalet unga individer i populationen som kolliderar med vindturbiner och dör kort efter 

det att de har blivit flygfärdiga eller vid flytt kanske endast går att mäta när könsmogna vuxna fåglar inte ersätts av 

könsmogna återvändande fåglar. Detta kan inträffa först tre–fyra år efter det att projektet har tagits i drift, men situationen 

kommer att kvarstå även efter det att projektet har avvecklats. 

 

Bra lösning:  

Bedöm konsekvenserna av dödlighet till följd av kollisioner med vindturbiner mot bakgrund av bevarandemålen 

för Natura 2000-området från den tidpunkt då planen eller projektet inleds och fram till den tidpunkt då påverkan 

förväntas upphöra. 

 

Exempel 2. Stigande havsnivåer till följd av klimatförändringarna minskar omfattningen av en kustmiljö inom de närmaste 

25 åren. 

Det område av kustlivsmiljön som går förlorat till följd av vindturbinernas fundament kan förutsägas vid byggtillfället. 

Betydelsen av förlorade livsmiljöer under en 25-årig driftsperiod kan bli avsevärt större om förlust av kustlivsmiljöer till 

                                                      

45 Enligt de brittiska riktlinjerna för undersökningar av fladdermöss (Collins, 2016) ska giltighetstiden för 
undersökningsuppgifter beslutas från fall till fall och är beroende av följande faktorer: 
• Utfördes de ursprungliga undersökningarna enligt riktlinjer för god praxis? 
• Begränsades de ursprungliga undersökningarna på något sätt (tidpunkter, väderförhållanden, använd 
utrustning, antal inspektörer, inspektörernas sakkunskap osv.)? 
• Stöder resultaten av de ursprungliga undersökningarna de ursprungliga slutsatserna och är dessa slutsatser 
fortfarande relevanta? 
• Har områdets eller omgivningarnas karaktär förändrats sedan de ursprungliga undersökningarna (har t.ex. en 
struktur försämrats och blivit mindre lämplig som sovplats, eller har den mänskliga verksamheten upphört så att 
strukturen har blivit lämpligare som sovplats)? 
• Kan ytterligare undersökningar ge information som är av avgörande vikt för ett beslut (t.ex. ett 
planeringstillstånd), för de begränsande åtgärdernas utformning eller särskilda råd angående en föreslagen verksamhet? 
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följd av ökade havsnivåer beaktas i beräkningen. Detta är särskilt viktigt om genomförandet av projektet kan förhindra 

klimatrelaterade förvaltningsåtgärder, t.ex. planerad reträtt av kustlinjen. 

 

Bra lösning:  

Bedöm förlusten av livsmiljöer till följd av planen eller projektet mot bakgrund av bevarandemålen för Natura 2000-

området och i kombination med vetenskapligt underbyggda prognoser för förlust av livsmiljöer eller skapande av 

nya livsmiljöer inom Natura 2000-området enligt olika scenarier för klimatrelaterade höjningar av havsnivån. 

 

 

Exempel 3. Utveckling av ett revsamhälle på turbinfundament i marina vatten. 

Att skapa revsamhällen på konstgjorda strukturer och därmed skapa livsmiljöer för andra marina arter är en dynamisk 

process som kan ta många år och kompliceras av faktorer som minskat fisketryck. Sådan påverkan utvecklas sannolikt 

under vindkraftverkets hela driftstid. Om fundament och/eller andra material såsom stenblockfyllning lämnas kvar på 

platsen efter nedmontering kan effekterna, vare sig de är positiva eller negativa, vara för evigt. 

 

Bra lösning:  

Identifiera eventuella näringsrelaterade konsekvenser av utvecklingen av revsamhällen i förhållande till 

Natura 2000-områdets ekologiska egenskaper eller funktioner och bedöm sannolika effekter. Övervaka området, 

inte bara för att beskriva koloniseringen, utan även för att utvärdera konsekvenserna för andra arter, t.ex. marina 

däggdjur, så att välgrundade beslut kan fattas om en framtida nedmontering.   

 

Överväga om utveckling av bentiska populationer46 på konstruerade underlag (t.ex. stenblocksfyllning) kan bidra positivt 

till biologisk mångfald och ekosystemets funktion eller om detta tvärtom skulle skada den naturliga livsmiljön. Detta beror 

delvis på det historiska sammanhanget, tex. om livsmiljöer på hårda underlag har gått förlorade. 

 

Överväga att övervaka invasiva främmande arter som kan kolonisera hårda strukturer, eftersom de brukar kolonisera 

hårda underlag snabbare än inhemska arter. 

 

3.3 Fastställa ett referensvärde  

Den grundläggande informationen måste stå i proportion till bedömningens behov. Den grundläggande 

information som krävs för behovsbedömningen är därför mindre detaljerad än den grundläggande information 

som krävs för den lämpliga bedömningen. Det är ofta möjligt att grunda beslutet om behovsbedömningen på 

publicerat material och samråd med berörda naturvårdsorgan.  

Den grundläggande informationen beskriver de ekologiska förhållandena på platsen för planen eller projektet, 

vilka Natura 2000-områden som berörs samt kopplingarna mellan planen eller projektet och dessa områden. 

I Ruta 3-2 ges exempel på relevant grundläggande ekologisk information. I Ruta 3-3 ges exempel på befintliga 

informationskällor och kompletterande uppgifter från undersökningar som ligger till grund för alla lämpliga 

bedömningar47.  

Ruta 3-2 Exempel på relevant grundläggande ekologisk information. 

• Populationens storlek, trender, grad av isolering, säsongsvariationer, åldersklasstruktur och bevarandestatus48. 

• Livsmiljöområde, grad av fragmentering och isolering samt bevarandestatus. 

• Biologiska och ekologiska kopplingar mellan livsmiljöer och arter (t.ex. analys av hemrevir). 

                                                      

46 En population av organismer som lever på eller nära havsbottnar, flodbottnar, sjöbottnar eller strömbottnar, även 
kallad den bentiska zonen. 
47 Den informationsnivå som normalt sett övervägs vid varje steg i den lämpliga bedömningen sammanfattas i tillägg C. 
48 För ett antal taxa, såsom fladdermöss och marina däggdjur görs detta endast i möjligaste mån. När det gäller 
fladdermöss är populationsstorleken och åldersklasstrukturen exempelvis kritiska mått, och på grund av bristen på 
uppgifter är det för närvarande inte möjligt att göra några ingående bedömningar av de flesta områden. Beräkningar av 
populationsstorleken innebär dessutom att utvecklare av vindkraftparker måste göra avsevärt större investeringar 
eftersom det krävs ytterligare tekniker för insamling av grundläggande information, exempelvis för att lokalisera 
sovplatser genom radiospårning, samla in och räkna djur osv. Mer information förväntas bli tillgänglig under de 
kommande åren (t.ex. en brittisk landsomfattande undersökning (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-
monitoring-programme/british-bat-survey). 
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• Metoder för land-/havsförvaltning, till exempel växelbruk, bränning av säsongsvegetation och områden med 

fiskeförbud. 

• Miljöförhållanden som förbinder platsen för planen eller projektet med Natura 2000-områden (t.ex. floder eller 

tidvattenströmmar). 

 

Ruta 3-3 Exempel på viktiga informationskällor för konsekvensbedömningar 

• Standardiserad datablankett för Natura 2000 

Den standardiserade datablanketten som finns tillgänglig för varje Natura 2000-område innehåller information om de EU-

skyddade arter och livsmiljötyper som området har utsetts för samt en allmän bedömning av tillståndet för varje art eller 

livsmiljötyp i området (enligt en skala från A till D).  

Datablanketten ger information om yta, representativitet och bevarandestatus för de livsmiljöer som förekommer i området 

och innehåller en övergripande bedömning av områdets bevarandevärde för de berörda livsmiljötyperna.  

För de arter som förekommer i området ger datablanketten information om populationer, status (bofast, reproducerande, 

övervintrande, migrerande) och om områdets värde för de berörda arterna.  

Blanketten innehåller även relevant kontextuell information om området, bland annat   

- områdets allmänna egenskaper, kvalitet och betydelse,  

- sårbarhet (belastning från mänsklig påverkan och annan påverkan samt livsmiljöernas och ekosystemens 

bräcklighet), 

- all mänsklig verksamhet och alla naturliga processer som kan inverka, antingen positivt eller negativt, på 

bevarandet av ett område och dess skötsel och förvaltning, 

- det förvaltningsorgan som ansvarar för området,  

- förvaltningsplaner och förvaltningsmetoder för området, inklusive traditionella mänskliga verksamheter,  

- en karta över området. 

• Skötsel- och förvaltningsplaner  

Om de finns tillgängliga kan skötsel- och förvaltningsplaner ge information om områdets bevarandemål, plats och status 

för de arter och livsmiljöer som förekommer i området, hot mot dem samt de bevarandeåtgärder som krävs för att förbättra 

deras bevarandestatus. Dessa uppgifter kan vara användbara i behovsbedömningen och för den lämpliga bedömningen. 

• Natura 2000 Network Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) och den offentliga databasen för Natura 2000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Känslighetskartor för vilda djur och växter 

• Aktuella och historiska kartor och flygfotografier, geologiska och hydrogeologiska undersökningsuppgifter, information 

som inhämtats från nationella behöriga myndigheter, naturvårdsorgan och icke-statliga organisationer, slutförda 

strategiska miljöbedömningar, miljökonsekvensbedömningar och lämpliga bedömningar, databaser över 

vindkraftparker samt andra organisationer med relevant sakkunskap49. 

• Uppgifter och rapporter från EU-finansierade forskningsprojekt samt andra forskningspublikationer och databaser från 

den akademiska världen, icke-statliga organisationer eller näringslivet. Telemetridata från bl.a. Life-projekt kan till 

exempel vara till stor nytta. En intressant databas är Movebank50 (https://www.movebank.org/).  

• Relevanta planer, aktuella och historiska kartor, befintliga geologiska och hydrogeologiska undersökningsuppgifter 

samt uppgifter från eventuella befintliga ekologiska undersökningar som utförts av näringslivsorganisationer, 

utvecklare, markägare, områdesförvaltare eller naturvårdsorgan/naturvårdsorganisationer. 

• Strategiska miljörapporter och miljörapporter på projektnivå samt miljökonsekvensbedömningsrapporter, rapporter om 

lämpliga bedömningar och andra dokumenterade belägg om planerna eller projekten har bedömts tidigare. 

• Ytterligare fältstudier av livsmiljöer och/eller arter om befintliga uppgifter (t.ex. om ett livsområde eller storleken på en 

population) inte är tillräckligt detaljerade (se Ruta 3-2). 

 

Referensvärdet för grundläggande information fastställs i tre steg:  

För det första är det viktigt att börja med att göra en skrivbordsgranskning. Under skrivbordsgranskningen 

kartläggs EU-skyddade livsmiljöer och arter för vilka Natura 2000-områden har utsetts inom studieområdet. 

Arbetet består av att sammanställa och utvärdera befintlig information om dessa livsmiljöer och arter samt 

                                                      

49 Se t.ex. The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
och 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 
50 I Grekland använder många utvecklare och konsulter redan denna online-databas under 
miljökonsekvensbedömningen (eller till och med dessförinnan). Fältet ”Tracking Data Map” innehåller flera projekt med 
tillgängliga uppgifter (varav några finns tillgängliga online; för andra projekt måste man kontakta administratören). 
Uppgifterna avser platser/rörelser för fåglar som försetts med GPS-sändare. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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miljömässiga och ekologiska särdrag utanför det utsedda området som kan ha samband med områdets eller 

områdenas bevarandemål.  

För det andra anses det vara god praxis, särskilt för landbaserade projekt, att en lämpligt kvalificerad och 

erfaren ekolog besöker platsen för att undersöka förhållandena. Detta inledande besök på plats kan bland 

annat omfatta diskussioner med lokala markanvändare och markförvaltare för att bättre förstå säsongsmässig 

verksamhet som kan påverka områdets biologiska mångfald (t.ex. att bränna gräsmarker under hösten så att 

ny växtlighet kan gro under våren). I Ruta 3-4 sammanfattas de viktigaste punkter som ska kontrolleras under 

det inledande besöket i området. 

Ruta 3-4 Checklista för inledande besök på plats för vindkraftsbyggen på land 

• Är den grundläggande informationen aktuell? Har de utsedda livsmiljöernas yta minskats till följd av kusterosion, finns 

det nya områden med stödjande livsmiljöer som har skapats till följd av markförvaltningsmetoder såsom skogsbruk, 

eller finns det tecken på förändringar i antalet häckande par av de arter som är orsaken till att ett skyddat område för 

en havsfågelskoloni har utsetts? 

• Finns det nya områden som är av betydelse för de EU-skyddade livsmiljöerna och arterna? Finns det exempelvis nya 

viloplatser eller födosöksområden för fåglar/fladdermöss inom eller utanför gränserna för ett Natura 2000-område? 

• Är studieområdet lämpligt? Med utgångspunkt i ovanstående, täcker det hela det område som kan påverkas av planen 

eller projektet? 

• Har lokala berörda aktörer rådfrågats? Samråd kan vara av särskild vikt om den biologiska mångfalden uppvisar stora 

säsongsmässiga variationer och/eller i händelse av säsongsmässiga markförvaltningsmetoder såsom bränning av 

vegetation eller jakt. 

• Vilka begränsningar finns det för undersökningen? Är det till exempel säkert att beträda området, är sikten tydlig för 

visuella undersökningar och kan säsongsmässig markförvaltning påverka resultaten? Det inledande besöket och 

samrådet med lokala berörda aktörer gör det möjligt att fastställa begränsningarna för undersökningen och välja 

lämpliga undersökningsmetoder och platser för insamlingen av uppgifter. 

 

Om kunskapsluckor identifieras eller om uppgifterna inte är aktuella är det för det tredje viktigt att inhämta 

uppgifter som saknas eller mer aktuell information, vilket ska göras av kvalificerade och erfarna ekologer.  

Bedömningen av huruvida uppgifterna är aktuella bör baseras på typen av undersökning, om tidigare 

undersökningar har utförts under optimala förhållanden eller under en lämplig säsong, och om 

miljöförhållandena har förändrats. Det är god praxis att inhämta uppgifterna inom minst ett till tre år från 

bedömningen. Tidsramen för att inhämta grundläggande information beslutas från fall till fall, med hänsyn till 

ett antal faktorer: huruvida det råder brist på uppgifter, arternas fullständiga årliga livscykel samt befintlig 

kunskap om årsmässiga variationer (t.ex. om arternas migration kan påverkas av väderförhållanden). 

I beslutet om den tidsperiod under vilken undersökningsuppgifterna ska inhämtas är det även viktigt att 

överväga hur uppgifterna kommer att analyseras (se även kapitel 7).  

Det är god praxis att säkerställa att undersökningarna före konstruktionsfasen är utformade för att möjliggöra 

jämförelser med resultatet av övervakningen när byggnadsarbetet har avslutats och att metoderna 

dokumenteras på ett tillräckligt detaljerat sätt för att skapa kontinuitet i metoderna och analyserna, även i 

händelse av personalförändringar (vilket ofta är fallet med fleråriga projekt). 

Ekologiska undersökningsmetoder nämns även i diskussionen om potentiella effekter i kapitel 4.2 

(landbaserad vindkraft) och i kapitel 6 (havsbaserad vindkraft). 

Ytterligare vägledning om hur man genomför jämförande studier ges i Europeiska kommissionens 

metodhandledning om bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet (Europeiska kommissionen, 

2019) och i Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data (Gullison m.fl., 2015). 

3.4 Bedömning av kumulativa effekter 

3.4.1 Vilka verksamheter ska beaktas i bedömningen? 

Planer eller projekt för vindkraftsutbyggnad kan agera i kombination med andra planer och projekt och ge 

upphov till kumulativa effekter på EU-skyddade livsmiljöer eller arter.  
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Kumulativa miljöeffekter kan definieras som miljöpåverkan som orsakas av en kombination av tidigare, 

befintliga och framtida verksamheter. Även om effekterna av ett byggprojekt kanske inte är betydande, kan de 

kombinerade effekterna av flera projekt tillsammans bli betydande. Kumulativa effekter är mycket relevanta för 

vindkraftsutbyggnad, med tanke på det ständigt ökande antalet ansökningar om vindkraftsproduktion och den 

förväntade kapacitetsökningen under de närmaste åren (se kapitel 1 om vindkraftspolitik).   

Bedömning av kumulativa effekter av planer och projekt är ett krav enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet och även 

enligt SMB- och MKB-direktiven (bilaga III respektive bilaga IV). De viktigaste principerna för denna bedömning 

i fråga om vindkraftsutbyggnad beskrivs nedan.  

För det första är bestämmelsen i artikel 6.3 om att planer eller projekt ska beaktas i kombination med 

varandra tillämplig både på behovsbedömningen och på den lämpliga bedömningen.  

För det andra är bestämmelsen ”enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt” tillämplig på planer 

eller projekt som slutförts, godkänts men inte slutförts eller föreslagits Utöver effekterna av dessa planer 

eller projekt som är det huvudsakliga föremålet för bedömningen, kan det vara lämpligt att överväga effekterna 

av redan genomförda planer och projekt. Även om redan färdiga planer och projekt i sig undantas från 

bedömningskraven i artikel 6.3, är det fortfarande viktigt att beakta dem vid bedömningen av konsekvenserna 

av nya planer eller projekt för att fastställa om det finns potentiella kumulativa effekter av det aktuella projektet 

i kombination med andra genomförda planer och projekt. Effekterna av genomförda planer och projekt skulle 

normalt sett utgöra en del av områdets referensförhållanden i detta skede (se kapitel 3.3). Planer och projekt 

som har godkänts tidigare men som ännu inte genomförts eller avslutats bör omfattas av bestämmelsen om 

planer och projekt i kombination. När det gäller andra föreslagna planer eller projekt förefaller det med hänsyn 

till rättssäkerheten vara lämpligt att begränsa bestämmelserna om kombinationseffekter till dem som har 

föreslagits, dvs. för vilka en ansökan om godkännande eller medgivande har lämnats in (se kapitel 4.5.3). 

Det är dessutom viktigt att notera att bedömningen av kumulativa effekter inte begränsas till en bedömning av 

liknande typer av planer eller projekt som omfattar samma verksamhetssektor (t.ex. en rad vindkraftparker). 

Bedömningen bör omfatta alla typer av planer eller projekt som i kombination med den berörda 

vindkraftsparken eller vindkraftsplanen kan ha en betydande påverkan. 

Vid bedömningen bör man inte heller enbart beakta de kumulativa effekterna mellan projekt eller mellan planer 

utan även mellan projekt och planer (och vice versa). Till exempel kan ett nytt projekt för att anlägga en 

vindkraftpark nära ett Natura 2000-område på egen hand inte inverka negativt på området, men när det 

beaktas i kombination med ett redan godkänt projekt för transportinfrastruktur som korsar samma område kan 

dessa effekter komma att bli tillräckligt betydande för att påverka området på ett ogynnsamt sätt. Å andra sidan 

kanske en plan, som inte har någon betydande inverkan på Natura 2000-områdena på egen hand, bedöms 

annorlunda om den beaktas i kombination med ett redan föreslaget eller godkänt större utvecklingsprojekt som 

inte ingår i planen (se kapitel 4.5.3). 

Det kan vara svårt att fastställa den lämpliga rumsliga omfattningen av kumulativa effekter, särskilt vid 

bedömningar av inverkan på flyttfåglar och fladdermöss. Såsom nämns i kapitel 3.2 (behovsbedömning) bör 

de behöriga myndigheterna och utvecklarna samarbeta med berörda aktörer för att fastställa bedömningens 

omfattning.  

En viktig aspekt av konsekvensbedömningen av kumulativa effekter är att förstå hur effekterna ackumuleras, 

vilka de viktiga ekologiska gränsvärdena är och hur de kan överskridas. Detta är en komplicerad fråga och det 

står klart att den är förknippad med många osäkerhetsfaktorer. Alla osäkerhetsfaktorer i bedömningen av 

betydande effekter (se 3.5) är även relevanta för konsekvensbedömningen av kumulativa effekter, men denna 

bedömning är ännu mer komplex. Till exempel:  

• Man vet fortfarande mycket lite om effekterna på populationsnivå. Konsekvensbedömningar av kumulativa 

effekter begränsas av att det endast finns grundläggande kunskap om populationsdynamiken (t.ex. hur 

mycket utrymme en viss art behöver eller om arterna enkelt kan hitta andra områden med föda). Särskilt 

när det gäller havsbaserad vindkraftsutbyggnad är det svårt att undersöka effekterna på populationsnivå 

för fladdermöss, fåglar och marina däggdjur.  

• Det är svårt att förstå den övergripande omfattningen av belastningen på den berörda arten (fiske, 

föroreningar, buller osv.). Det är svårt att överväga olika belastningar från olika verksamheter kumulativt 

inom ett område.  
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• Det är likaså svårt att förutsäga hur olika arter kommer att använda landskapet eller havsområdet om det 

finns många olika projekt. 

• Det står inte alltid klart hur småskaliga projekt bör behandlas när det finns ett storskaligt projekt i närheten 

som automatiskt dominerar bedömningen av kumulativa effekter. Man glömmer dock ofta bort att projekt 

som inte beaktas eftersom de inte medför betydande påverkan alltid bidrar till de kumulativa effekterna.   

 

En annan faktor som försvårar konsekvensbedömningar av kumulativa effekter är brist på uppgifter, inte bara 

om effekterna (t.ex. dödlighet, förflyttningar), utan även om de verksamheter som ska övervägas.   

• Uppgifter från övervakning i efterhand lagras ofta inte i offentliga databaser och behandlas sällan på ett 

sätt som gör det möjligt att utnyttja användbar information (t.ex. om mönster eller åtgärdernas 

ändamålsenlighet) i framtida bedömningar av planer eller projekt. 

• Medlemsstater som inte har tagit fram nationell vägledning om övervakning i efterhand har problem med 

bristande överensstämmelse mellan metoderna (detsamma gäller över de nationella gränserna).  

• Det råder en allmän brist på offentliga databaser som ger fysiska översikter över befintliga och planerade 

verksamheter och uppgifter om deras viktigaste egenskaper (antal vindturbiner, turbinernas höjd, exakt 

placering, koppling till de geografiska informationssystemen osv.).   

 

En gemensam utmaning i samband med konsekvensbedömningar av kumulativa effekter är hur ”bördan” av 

kumulativa effekter ska fördelas när projekten genomförs i sekvenser. Den rådande strategin baseras på 

”först till kvarn”-principen, vilket innebär att alla effekter av tidigare projekt beaktas för det sista projektet i 

raden. Detta innebär att risken är större för att planer och projekt utöver redan godkända planer eller projekt i 

samma område får avslag på grund av den ökade risken i form av betydande effekter.  

Trots alla dessa utmaningar bör potentiella kumulativa effekter bedömas med hjälp av sunda referensdata och 

inte enbart utifrån kvalitativa kriterier. De bör också bedömas som en integrerad del av den samlade 

bedömningen och inte behandlas enbart som en ”eftertanke” i slutet av bedömningsförfarandet.  

Forskningen för att utveckla tillförlitliga metoder för konsekvensbedömningar av kumulativa effekter 

intensifieras, särskilt i fråga om havsbaserad vindkraft. Mer vägledning kommer säkerligen att bli tillgänglig 

under de närmaste åren.  

3.4.2 Rekommenderad metod för att bedöma kumulativa effekter inom 
vindkraftssektorn 

I detta kapitel beskrivs rekommenderade metoder för hur de ovannämnda utmaningarna kan hanteras. 

Metoderna har tagits fram på grundval av omfattande samråd med berörda parter i samtliga EU-medlemsstater 

som en del av detta projekt.  

Planer eller projekt för vindkraftsutbyggnad bör övervägas tillsammans med andra verksamheter som 

kan påverka samma EU-skyddade arter och livsmiljöer. Utveckling av nätinfrastruktur för energi har 

till exempel liknande effekter på fåglar. I bedömningen bör man inte bara ta hänsyn till befintliga 

anläggningar, utan även till planer eller projekt som slutförts, godkänts men inte slutförts eller 

föreslagits (se 3.4.1). Det är därför mycket viktigt att man har tillgång till uppgifter om sådana andra 

verksamheter och deras påverkan. Information från övervakning i efterhand av vindkraftparker som är 

i drift kan exempelvis användas för att bedöma dödlighetstal till följd av den nya vindkraftparken.  

Projektutvecklare bör överväga kumulativa effekter som en integrerad och meningsfull del av den 

övergripande bedömningen. Bedömningarnas kvalitet ökar om projektutvecklarna tar kontakt med de 

behöriga myndigheterna redan i ett tidigt skede, t.ex. i samband med behovsbedömningen eller 

datainsamlingen. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att lägga över ansvaret för att utarbeta 

konsekvensbedömningar av kumulativa effekter från projektutvecklarna till de statliga myndigheterna, 

eftersom de har den bästa översikten och kunskapen om andra verksamheter i stora områden. De 

statliga myndigheterna kan åtminstone samla in den relevanta informationen och förmedla den till 

projektutvecklare och konsulter. Att inrätta en nationell eller regional databas kan i hög grad underlätta 

översikten över olika verksamheter. Databasen bör innehålla en dynamisk karta som möjliggör 

sökningar på alla projekt, även projekt som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. Detta skulle 

förbättra beslutsprocessen. 
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Den rumsliga omfattningen bör bestå av det geografiska område inom vilket alla plan- eller 

projektverksamheter och deras ackumulerade effekter kan påverka de berörda Natura 2000-

områdenas bevarandemål. Proportionalitetsprincipen bör tillämpas för att fastställa hur mycket arbete 

som krävs för att slutföra en konsekvensbedömning av kumulativa effekter enligt kraven i artikel 6.3 

(se god praxis i Fallstudie 3-1). När det gäller planer för storskalig vindkraftsutbyggnad, som ofta är 

havsbaserade men även kan genomföras på land, bör en gränsöverskridande metod tillämpas.   

Bedömningen av kumulativa effekter inom ramen för fysisk planering är grundläggande för att 

kartlägga ”områden som är lämpliga för utbyggnad med låg ekologisk risk” enligt det omarbetade 

direktivet om förnybar energi. Kumulativa effekter kan hanteras på ett bättre sätt i strategiska 

miljöbedömningar och lämpliga bedömningar i anslutning till dessa, särskilt när det gäller 

havsplanering, eftersom dessa fysiska planer omfattar alla marina verksamheter.  

Det kan vara värt att titta på befintlig god praxis om hantering av osäkerhetsfaktorer i 

konsekvensbedömningar av kumulativa effekter. Nederländerna har tagit fram en ”ram för bedömning 

av ekologiska och kumulativa effekter” (Fallstudie 3-2) för att stödja utvecklingen av 

vindkraftsutbyggnad till havs. Genom att tillämpa denna ram på alla planerade vindturbiner i ett visst 

havsområde undviker man ”först till kvarn”-principen, vilken innebär att de senaste projekten löper 

högst risk att få avslag till följd av kumulativa effekter. 

 

Fallstudie 3-1 Vägledning om bedömningar av den rumsliga omfattningen av 
konsekvensbedömningar av kumulativa effekter för fågelpopulationer i Flandern (Belgien) 

En del medlemsstater eller regioner tillhandahåller särskild vägledning om kumulativa konsekvensbedömningar. I 

Flandern (Belgien) har man tagit fram riktlinjer för hantering av miljörisker och övervakning av landbaserade vindkraftverk 

samt fåglar och fladdermöss. De anser att det inte är nödvändigt att bedöma populationens status/bevarandestatusen 

utanför de nationella gränserna. De (kumulativa) effekterna av kraftledningar eller vindkraftparker på viktiga 

säsongsmässiga flyttningsvägar för fåglar bedöms på subregional (lokal) nivå i regionen Flandern (uppskattad del av 

populationen som migrerar via den flyttningsväg inom vilken kraftledningen eller vindkraftparken planeras).  

 

Följande metod tillämpas: 

• För enskilda projektförslag är det orealistiskt att bedöma alla möjliga kumulativa effekter, främst på grund av att den 

nödvändiga informationen inte finns tillgänglig på den nivå som behövs för bedömningen, inte ens på lokal/subregional 

nivå (den regionala nivån är Flandern, den lokala nivån är ”subregional”). Det är dock möjligt att åtminstone bedöma 

de kumulativa effekterna av liknande projekt och planer som genomförts den senaste tiden (vindkraftparker, 

kraftledningar) med hjälp av de metoder som beskrivs i vägledningen (uppskattat ytterligare gränsvärde för dödlighet 

på 1–5 % av den normala årliga dödligheten inom populationen (aktuell naturlig och antropogen dödlighet, se 5.4.2)). 

• För att konsekvensbedömningar av kumulativa effekter ska vara praktiskt genomförbara bedöms varje kraftlednings-

och vindkraftsplan på lokal eller regional nivå. I de flesta fall görs bedömningen på lokal nivå. För övervintrande ankor 

består den subregionala nivån exempelvis av alla ankor i de områden som är ekologiskt sammanhängande under 

vintersäsongen. En bedömning i större skala är möjlig om de kumulativa effekterna kan beräknas tillräckligt noggrant. 

För att bedöma möjliga betydande effekter på Natura 2000-områdets integritet (eller ett nät av områden) måste 

populationen bedömas på en lägre nivå. I framtiden kan en modell på regional nivå tas fram för regelbundna 

bedömningar av de nuvarande kumulativa effekterna av alla vindkraftparker i Flandern, företrädesvis baserat på 

resultat av övervakningen av vindkraftparker i drift. Resultaten från modellen kan användas för att förbättra de lokala 

eller subregionala gränsvärdena. 

Källor: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse 

en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bryssel. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Presentation vid konferensen om vindenergi och dess inverkan på vilda djur och växter, 6–8 september 2017, 

Estoril, Portugal. 

 

Fallstudie 3-2 Metod för konsekvensbedömningar av kumulativa effekter för havsbaserade 
vindkraftverk i Nederländerna 

Nederländerna har beslutat att havsbaserad vindenergi ska generera totalt 4 450 MW el senast 2023 och totalt 

11 500 MW mellan 2024 och 2030. När denna vägledning utarbetas (2019) har endast 1 000 MW byggts eller är under 
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konstruktion. De berörda besluten registreras i ”färdplanen för havsbaserad vindkraft i Nederländerna”, med en detaljerad 

fysisk kartläggning och en tidsram för anläggandet av nya vindkraftsparker.  

 

Eftersom de kumulativa effekterna förväntas bli betydande har den nederländska regeringen tagit fram en ”ram för 

bedömning av ekologiska och kumulativa effekter” för att stödja utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Ramen ger 

vägledning om hur man beräknar de kumulativa effekterna. Den tillämpas på alla fysiska planeringsbeslut i samband 

med havsbaserad vindkraft, och omfattar en miljökonsekvensbedömning och en lämplig bedömning. Vägledningen är ett 

levande dokument som kontinuerligt anpassas på grundval av nya vetenskapliga insikter och nya uppgifter. Den består 

av en huvudrapport med metodhandledning och en uppsättning delrapporter med särskild inriktning på olika 

mottagargrupper (fåglar, fladdermöss, marina däggdjur). Delrapporterna innehåller mer detaljerade metoder och modeller 

samt beräknade resultat baserat på genomförandet av färdplanen. Ett förvaltningssammandrag har nyligen lagts till med 

en sammanfattning av varje delrapport och de villkor som ska vara uppfyllda när färdplanen för 2030 genomförs.  

 

Ramen byggs på med resultaten från forskningsprogram sedan 2010 för att överbrygga kunskapsluckorna. 

  

De nyligen uppdaterade beräkningarna omfattar inte bara den planerade vindkraftsutbyggnaden i den nederländska 

delen av Nordsjön, utan även planerad vindkraftsutbyggnad i andra delar av Nordsjön.  

 

Begreppet ”potentiellt biologiskt avlägsnande” (potential biological removal (PBR)) används som ett godtagbart 

gränsvärde för att bedöma den kumulativa effekten av vindkraftsutbyggnad på ett antal fågel- och fladdermusarter samt 

tumlare. För flyttfågelarter jämfördes PBR med den totala flyttningspopulationen. Beräkningar och modellering utfördes 

för att bedöma kollissionsrisken för fåglar och fladdermöss, förlust av livsmiljöer för fåglar och effekterna av 

undervattensbuller på tumlare. Resultaten omvandlades till tillståndsvillkor som ska vara uppfyllda för nya vindkraftparker 

till havs. Ett exempel på fördelarna med den pågående forskningen för både projektutvecklare och den biologiska 

mångfalden i sig är att tillståndsvillkoren har anpassats för att minska risken för att fladdermöss kolliderar med turbinerna. 

Tack vare ny kunskap om det (uppskattade) antalet av arten trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) och dess beteende, som 

är den art av flyttande fladdermöss som oftast korsar Nordsjön, har en ny uppsättning tillståndsvillkor tagits fram baserat 

på ett antal miljöparametrar.  Genom att fokusera på vissa villkor kan man både minska produktionsbortfallet vid driftstopp 

(med 12 % för en modern vindturbin), samtidigt som risken för dödlighet minskas betydligt. De nya tillståndsvillkoren 

omfattar följande:  

• Period under året: 25 augusti–10 oktober 

• Tidpunkt på dygnet: under natten, från solnedgången till soluppgången. 

• Väder: Överväg vindriktning, vindhastighet och temperatur (se Tabell 3-1). 

• Vindhastighet för start av vindturbinen (inkopplingshastighet): se Tabell 3-1 (det är en kombination av vindhastighet 

och temperatur som avgör om en vindturbin ska startas eller stoppas).  

 

Det bör påpekas att tillståndsvillkoren avseende fladdermöss baseras på begränsade uppgifter och yrkesmässiga 

bedömningar, med observationer av fladdermössens aktivitet under olika miljöförhållanden, särskilt vindhastighet. 

Dödlighet bland fladdermöss registreras dock sällan, vilket innebär att det inte är möjligt att direkt övervaka hur verksam 

denna begränsningsstrategi är.  

 
Tabell 3-1 Optimalt villkor för driftstopp avseende nya vindturbiner till havs i Nederländerna   

 

Källa: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ och för mer 

konkret information om forskningen: Leopold m.fl., 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds and 

bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES, rapport C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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3.5 Hantera osäkerhetsfaktorer vid bedömning av och tillstånd för 
utbyggnad av vindkraft 

En rad osäkerhetsfaktorer uppstår ofta i samband med den lämpliga bedömningen och den föregående 

behovsbedömningen. De kan delas upp enligt följande (Bodde m.fl., 2018): 

• Inneboende, dvs. det är inte möjligt att veta exakt. 

• Vetenskapliga, dvs. vår nuvarande kunskap är ofullständig eller har ett stort konfidensintervall. 

• Sociala, dvs. det råder inte enighet om vilka uppgifter som är relevanta eller nödvändiga. 

• Rättsliga, dvs. det är inte känt vilka uppgifter som krävs för att uppfylla en rättslig norm. 

 

Man måste vanligen tillämpa flera metoder för att undanröja osäkerhetsfaktorerna i varje kategori. I lämpliga 

bedömningar är det oftast de inneboende och de vetenskapliga osäkerhetsfaktorerna som leder till sociala och 

rättsliga osäkerhetsfaktorer. För en effektiv bedömningsprocess är det viktigt att hitta lösningar på de 

inneboende och/eller vetenskapliga osäkerhetsfaktorerna (cFallstudie 3-3). 

Detta är avgörande för beslutsprocessen, då de behöriga nationella myndigheterna ska godkänna planen eller 

projektet mot bakgrund av slutsatserna i den lämpliga bedömningen av konsekvenserna av en plan eller ett 

projekt för det berörda Natura 2000-området. De kan ge sitt tillstånd först efter det att de har konstaterat att 

områdets integritet inte kommer att ta skada av planen eller projektet. Så är fallet när det ur ett vetenskapligt 

perspektiv inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kommer att ha en skadlig inverkan. 

Om tvivel kvarstår måste den behöriga myndigheten avslå tillståndsansökan. Godkännandekriteriet i artikel 

6.3 andra meningen i habitatdirektivet inbegriper dessutom försiktighetsprincipen och gör det möjligt att på 

ett effektivt sätt förhindra att skyddade områden integritet skadas genom planer och projekt och resultaten av 

dessa. Ett mindre strängt godkännandekriterium skulle inte lika effektivt säkerställa att bestämmelsens mål, 

nämligen att skydda området, förverkligas. Skyldigheten ligger därför i att bevisa frånvaron av skadliga effekter 

snarare än förekomsten av dem, vilket speglar försiktighetsprincipen. Av detta följer att den lämpliga 

bedömningen ska vara tillräckligt detaljerad och motiverad för att visa att det mot bakgrund av de bästa 

vetenskapliga rönen på området inte föreligger några negativa effekter (Europeiska kommissionen 2019, 

kapitel 4.7.3). 

I Ruta 3-5 sammanfattas vanliga osäkerhetsfaktorer i samband med vindkraftsutbyggnad. Det mest praktiska 

sättet att hantera osäkerhetsfaktorer i bedömningen av betydande effekter är att identifiera källorna till 

osäkerhetsfaktorerna så tidigt som möjligt i arbetet med planen eller projektet. Genom samarbete och samråd 

med de nationella behöriga myndigheterna och viktiga berörda aktörer (se kapitel 3.6) kan man fastställa en 

gemensam grund för att hantera osäkerhetsfaktorerna på ett godtagbart sätt. 

Fallstudie 3-3 Tillämpning av försiktighetsprincipen i fysisk planering för vindkraftsprojekt – Tjädrar 
i Schwarzwald (Tyskland) (Life-projekt LIFE98_NAT_D_005087) 

Plats: Schwarzwald, Tyskland. 

 

Arter: Tjäder (Capercaillie Tetrao urogallus) 

 

Utmaning: Bristande kunskap om utbyggnad av vindkraft kommer att utgöra ett hot 

mot artpopulationen.  

 

Lösning: Den bristande kunskapen kompenseras genom bästa möjliga användning 

av tillgänglig kunskap om hotade arter. Genom att systematiskt kombinera 

information om rådande fördelning, livsmiljöns långsiktiga potential och modellerade 

artspecifika spridningsmönster med ekologiska parametrar från publicerad litteratur 

(t.ex. områdenas storlek, kvalitet, tillgänglighet, nuvarande användning, funktion 

och konnektivitet) kartlade man i undersökningen områden med olika funktion och 

betydelse för metapopulationens fortlevnad och konnektivitet. Dessa uppgifter 

integrerades i ett rumsligt koncept där fyra områdeskategorier fastställdes, vart och 

ett med olika följder för vindkraftsutbyggnad. Områden som omfattade rumsliga och 

funktionella krav för en minsta livskraftig population fick högsta prioritet, dvs. 

områden där riskerna för populationen bedömdes vara störst  samtidigt som 

osäkerhetsfaktorerna var minst viktiga för populationen, och där försiktighetsåtgärder således var mest motiverade.  
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Fördelen med denna metod är att den varken är för restriktiv eller för fri. 

 

Arbetet utmynnade i följande allmänna rekommendationer om hur försiktighetsprincipen bör tillämpas på området: 

Försiktighetsåtgärderna bör riktas mot den relevanta biologiska enheten, dvs. fokusera på livskraftiga populationer 

och inte på lokala förekomster eller individuella djur. 

Populationens dynamiska processer bör beaktas i åtgärderna, t.ex. variationer i populationens storlek samt dess 

konnektivitet, i stället för att man endast förlitar sig till en tillfällig ögonblicksbild av uppgifterna om förekomst. 

Åtgärderna bör baseras på en differentierad riskbedömning med beräknad sannolikhet för hot och hotens allvarsgrad 

för populationen, och bör leda till en gradvis anpassning av förvaltningsåtgärderna eller begränsningarna. 

Resultaten måste säkerställa att åtminstone minimikraven för en livskraftig population är uppfyllda fram till dess att 

mer kunskap finns tillgänglig på området. 

Eftersom försiktighetsåtgärder alltid är en tillfällig lösning är det viktigt med regelbundna översyner på grundval av aktuell 

kunskap. På så sätt säkerställer man även att försiktighetsprincipen främjas som en värdefull och motiverad grund för 

avvägning av ekologiska risker i samband med naturvårds- och landskapsplanering. 

Källa: Braunisch V. m.fl., 2015.  

 

Ruta 3-5 Exempel på osäkerhetsfaktorer i samband med planerings- och tillståndsförfaranden för 
vindkraftsutbyggnad. 

• Plats för planen eller projektet – det kan finnas lite eller ingen tidigare kunskap om platsens ekologiska betydelse. Så 

är ofta fallet på den fysiska planeringsnivån och om det saknas känslighetskartor för vilda djur och växter. 

• Trender i projektutformning – projekten utformas vanligen utifrån den teknisk genomförbarhet (även kallat FEED, pre-

front end engineering design) med behovsbedömningar av de betydande effekter som uppstår mellan de två stegen 

i utformningsprocessen.  

• Grundläggande information – uppgifterna kan vara ofullständiga eller saknas helt, vilket innebär att man måste 

undersöka/göra ett urval av ett tillräckligt stort område för att inhämta viktiga uppgifter såsom uppskattningar av en 

arts utbredning eller densitet (syftet är att övervaka såväl platsen som det omgivande landskapet för att kartlägga 

funktionellt sammanhängande livsmiljöer, t.ex. parningsplatser för fladdermöss). 

• Parametrar för prognosmodeller – det kan finnas begränsade uppgifter om viktiga variabler, t.ex. hur högt en fågelart 

flyger eller hur långt den simmar, dagliga aktivitetsmönster, förflyttningsgränser, dödlighetstal och populationens 

reaktioner på störningar eller dödlighet. Det kan även finnas begränsade uppgifter om landskapet och de 

väderförhållanden som påverkar förekomsten av en art och de risker den utsätts för (t.ex. fladdermöss). Om endast 

begränsade uppgifter finns tillgängliga måste man förlita sig till expertutlåtanden och antaganden, som i sig är osäkra. 

• För kombinerade planer och projekt råder det ofta osäkerhet kring vilka planer och projekt som realistiskt sett kan 

bidra till de kumulativa effekterna (se kapitel 3.4 om konsekvensbedömning av kumulativa effekter). Det är till exempel 

vanligt att datainsamlingsmetoder, analystekniker och metoder för att hantera osäkerhetsfaktorer i samband med de 

lämpliga bedömningarna varierar mellan olika projekt. Då kan det vara svårt att kvantitativt bedöma kumulativa 

effekter med någon säkerhet. 

 

Ett vanligt sätt att tillämpa försiktighetsprincipen är att arbeta med pessimistiska antaganden. Detta kräver 

dock försiktighet. Kommissionen har uttalat sig om detta på följande sätt: ”När de tillgängliga uppgifterna är 

otillräckliga eller inkonklusiva skulle ett försiktigt tillvägagångssätt för skydd av miljö, hälsa eller säkerhet vara 

att välja den värsta hypotesen När sådana hypoteser läggs samman, kommer detta att leda till en förstoring 

av den verkliga risken, men detta förfarande ger en viss försäkran om att risken inte kommer att underskattas 

(Europeiska kommissionen, 2000). Den ”förstoring av den verkliga risken” som kommissionen nämner beror 

på att det är vanligt att den högre uppskattningen av eventuella osäkerhetsfaktorer används systematiskt för 

att bedöma en effekts betydelse. Om modellen till exempel visar att mellan fem och tio marina däggdjur av en 

viss art drabbas av hörselskador (se kapitel 6.5) skulle ett realistiskt antagande i bedömningen av effektens 

betydelse vara att tio djur skadas. För att återgå till exemplet med marina däggdjur och undervattensbuller 

görs pessimistiska antaganden för olika aspekter: den bullernivå som pålningsarbeten förväntas ge upphov 

till51, hur länge byggarbetet varar, spridningen av undervattensbuller, marina däggdjurs exponering och de 

förutspådda effekterna på djuren. Det är dock den behöriga myndigheten som i sista hand har ansvaret för att 

                                                      

51 Pålningsarbete är processen att påla marken utan att först gräva upp området. 
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fastställa att det mot bakgrund av de belägg som har lagts fram ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger 

några rimliga tvivel om att verksamheten inte kommer att ha en skadlig inverkan på det berörda området.  

En annan typ av osäkerhetsfaktor är projektets konstruktionsegenskaper. När den nationella myndigheten 

beslutar att godkänna en plan eller ett projekt måste den ha en fullständig förståelse av sannolika betydande 

effekter. Om den nationella myndigheten anser att beskrivningen av planen eller projektet innehåller så många 

osäkerhetsfaktorer att det ur ett vetenskapligt perspektiv föreligger några rimliga tvivel om att effekterna inte 

är betydande, måste de begära in mer detaljerade uppgifter eller avslå ansökan. Den metod som beskrivs i 

Fallstudie 3-4 illustrerar ett sätt att inbegripa osäkerhetsfaktorer för konstruktionsegenskaper i bedömningen 

av betydande effekter och därmed ge den nationella behöriga myndigheten den säkerhet den behöver för att 

bedöma effekternas betydelse. 

Det är även god praxis att redan i ett tidigt skede i bedömningsprocessen fastställa vad som är godtagbart och 

proportionerligt när det gäller tillämpningen av försiktighetsprincipen. I detta sammanhang kan det vara 

användbart att inrätta en expertgrupp med personal från den nationella myndigheten, nationella experter och 

andra viktiga berörda aktörer. Arbetsgruppen kan utnyttja tillgängliga vetenskapliga belägg, identifiera 

eventuella osäkerhetsfaktorer och enas om en metod som behandlar jämförbara situationer på samma sätt 

och inte är alltför restriktiv eller tolerant. 

I tillägg C ges en översikt över god praxis för att hantera vanliga osäkerhetsfaktorer vid bedömningar av 

vindkraftsutbyggnadsprojekt.  

Fallstudie 3-4 ”Rochdalepaketet”: osäkerhet kring trenderna för projektutformning – ansökan till 
Orsteds havsbaserade vindkraftpark ”Hornsea 3”   

Problemformulering 

Förenade kungariket har satt upp målet att en tredjedel av landets energi ska komma från havsbaserade vindkraftverk 

senast 2030. Samtidigt vill man sänka elkostnaderna för konsumenterna. Det nuvarande förfarandet från ansökan till 

konstruktion kan dock ta lång tid och den teknik som utvecklarna har tillgång till utvecklas snabbt. Till följd av detta söker 

utvecklarna flexibilitet inom ramen för sina godkända utformningar för att kunna använda den mer kostnadseffektiva och 

ändamålsenliga teknik som finns tillgänglig när konstruktionsarbetet inleds, vilket kan ske några år efter det att 

godkännandeförfarandet inleddes.   

 

Lösning 

Designpaketet, som är känd som Rochdale-tillståndsmetoden, ger utvecklarna möjlighet att beakta ny teknik i sina 

tillståndsansökningar och i viss mån avhjälpa osäkerhetsfaktorer i utformningsparametrarna (t.ex. turbinspecifikation och 

typ av fundament) under ansökningsförfarandet.  Enligt denna metod grundar sig tillståndet på en rad olika (eller ett 

paket) av möjliga utformningar. Användningen av designpaket i planeringen testades först i tre engelska domstolsmål (R. 

mot Rochdale MBC ex parte Milne (nr 1) och R. mot Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 samt R. mot Rochdale MBC ex 

parte Milne (nr 2), 2000), och benämns därför ofta Rochdalepaketet (kommissionen för infrastrukturplanering, 2011). 

 

Designpaket har använts i de flesta ansökningar om vindkraftsutbyggnad till havs i Förenade kungariket. Med tanke på 

att havsbaserade vindkraftparker är komplexa projekt är det allmänt erkänt att många av detaljerna i förslaget kan vara 

okända för sökanden vid ansökningstillfället, bland annat 

• exakt plats för och konfigurering av turbinerna och arbetet i samband med detta, 

• typ av fundament, 

• exakt höjd för skoveltoppen, 

• kabeltyp och kabeldragning, och 

• exakt placering av havsbaserade och/eller landbaserade transformatorstationer.  

  

Praktiska/tekniska överväganden 

Den viktigaste aspekten som den nationella behöriga myndigheten måste överväga vid tillståndsgivning för 

vindkraftsprojekt som baseras på ett designpaket i stället för en viss utformning är miljöpåverkan. När det gäller projektets 

miljöpåverkan måste sökanden försäkra sig om att det mest pessimistiska antagandet har övervägts i 

miljökonsekvensbedömningen och den lämpliga bedömningen enligt de olika alternativ som finns tillgängliga i 

designpaketet. De pessimistiska antagandena kan variera beroende på typ av konsekvensbedömning och kan innebära 

att miljökonsekvensbedömningen och den lämpliga bedömningen blir komplicerade att genomföra. Under 

tillståndsförfarandet är det särskilt viktigt att konsulterna förstår de alternativ som övervägs och vilja följder de får för 

bedömningen av betydande effekter.  

 

Fördelar 
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Designpaket ger flexibilitet under utformnings- och planeringsstadierna i havsbaserade vindkraftsprojekt och ger en viss 

frihet att optimera vindturbinparametrarna före konstruktion. Det är en beprövad och godtagbar tillståndsmetod när 

osäkerhetsfaktorer kvarstår i den slutliga utformningen av projektet och det finns ett etablerat förfarande för att säkerställa 

en noggrann bedömning av betydande effekter. 

 

Fallstudie: Orsteds havsbaserade vindkraftpark ”Hornsea 3”   

Orsted Power (UK) Ltd. (nedan kallat Orsted) främjar, på uppdrag av Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., 

vindkraftsprojektet Hornsea Project Three Offshore Wind Farm (nedan kallat Hornsea 3). Hornsea 3 kommer att ha högst 

300 turbiner och en kapacitet på cirka 2,4 GW. Projektets slutliga kapacitet kommer att beräknas på grundval av tillgänglig 

teknik enligt designpaketet. I det miljöutlåtande genom vilket miljökonsekvensbedömningen inleds anges maximala 

utformningsparametrar för ett stort antal tekniska parametrar. Ett exempel ges i tabellen nedan.    

 

 
 

I detta tidiga skede av utvecklingen av Hornsea 3 är projektbeskrivningen endast vägledande och ”paketet” har utformats 

på ett sätt som är tillräckligt flexibelt för att möjliggöra ytterligare justeringar av projektet under den detaljerade 

utformningsprocessen, efter godkännande. I miljöutlåtandet anges därför en rad alternativ och parametrar med värden. 

För att undvika alltför konservativa bedömningar utgör de parametrar som bedöms i miljökonsekvensbedömningarna inte 

en kombination av de maximala utformningsparametrarna för varje komponent. Till exempel har man i 

miljökonsekvensbedömningen inte bedömt både högsta antal turbiner och parametrarna för den största turbintypen i 

paketet eftersom detta inte är ett genomförbart scenario. I stället väljs ett maximalt utformningsscenario för varje 

mottagare och varje effekt. Ett antal olika scenarier övervägs, där turbinernas fysiska storlek kopplas till antalet turbiner 

och storleken på den tillhörande infrastrukturen, t.ex. fundamenten. Scenarierna använder antaganden som antingen 

baseras på högsta antal turbiner med den minsta turbintypen, eller de största turbinparametrarna i paketet med färre 

turbiner. 

Källa:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Kapitel 3: Projektbeskrivning (maj 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J. m.fl., 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan, 12 januari 

2018 https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Allmänhetens deltagande och berörda aktörers medverkan 

Allmänhetens deltagande är ett rättsligt krav i MKB- och SMB-förfarandena. I sina senaste avgöranden har 

EU-domstolen klargjort att detta även gäller förfarandet för lämpliga bedömningar (se Ruta 3-6).  

Ruta 3-6 Allmänhetens deltagande i artikel 6.3-förfarandet enligt habitatdirektivet, MKB-direktivet 
och SMB-direktivet 

Allmänhetens deltagande i artikel 6.3-förfarandet 

Enligt ordalydelsen i artikel 6.3 ska allmänhetens åsikt endast höras om detta är ”lämpligt” vid godkännandet av planer 

eller projekt som kräver en lämplig bedömning. I en dom har domstolen dock på grundval av kriterierna i 

Århuskonventionen, som alla EU-medlemsstater har anslutit sig till som enskilda parter, slagit fast att den berörda 

allmänheten, inbegripet erkända icke-statliga miljöorganisationer, har rätt att delta i godkännandeförfarandet. Denna 

rätt omfattar framför allt ”rätt att, bland annat, delta i beslutsprocessen ’på ett meningsfullt sätt’ genom att ’skriftligen 

eller, i förekommande fall, vid en offentlig utfrågning eller ett offentligt möte med sökanden lämna alla synpunkter, 

Parameter
Maximalt designscenario – 

Störst antal turbiner

Maximalt designscenario – 

Största turbiner

Antal turbiner 300 160

Högsta höjd för den lägsta 

skoveltoppen över LAT (m)
34,97 34,97

Maximal höjd för skoveltoppen över 

LAT (m)
250 325

Maximal diameter för rotorbladet (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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upplysningar, analyser eller åsikter som den anser vara av betydelse för den föreslagna verksamheten’” (mål C-243 

15).  

 

Om den lämpliga bedömningen samordnas med eller genomförs tillsammans med en miljökonsekvensbedömning/en 

strategisk miljöbedömning kan bestämmelserna i dessa direktiv följas.  

 

Allmänhetens deltagande enligt MKB-direktivet 

Direktivets ingress: 

• Om allmänheten faktiskt deltar i beslutsprocessen har den möjlighet att avge yttranden och uttrycka farhågor som 

kan vara relevanta för besluten, och beslutsfattaren får möjlighet att beakta dessa, vilket ökar ansvarigheten och 

öppenheten i beslutsprocessen och bidrar till att öka allmänhetens miljömedvetenhet och stöd för fattade beslut. 

• Deltagande, bland annat av sammanslutningar, organisationer och grupper, särskilt icke-statliga 

miljöskyddsorganisationer, bör därför främjas, bland annat genom miljöupplysning till allmänheten. 

• Ett av Århuskonventionens mål är att garantera allmänhetens rätt att delta i beslut i miljöfrågor för att bidra till att 

skydda rätten att leva i en miljö som är tillfredsställande för människors hälsa och välbefinnande. Enligt artikel 6 i 

Århuskonventionen får allmänheten delta i beslut om verksamheter som inte anges i[ bilaga I] och som kan ha 

betydande påverkan på miljön. 

 

Artikel 6.2: För att se till att den berörda allmänheten på ett effektivt sätt kan delta i beslutsprocesserna ska allmänheten 

informeras elektroniskt och genom offentliga meddelanden eller på annat lämpligt sätt om följande frågor i ett tidigt 

skede av de beslutsprocesser på miljöområdet som avses i artikel 2.2, och senast så snart som information rimligen 

kan lämnas (se närmare uppgifter i https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm). 

 

Allmänhetens deltagande enligt SMB-direktivet 

Direktivets ingress:  

För att bidra till en öppnare beslutsprocess och i syfte att säkerställa att de uppgifter som lämnas för bedömningen är 

uttömmande och tillförlitliga är det nödvändigt att föreskriva att myndigheter med relevant miljöansvar och allmänheten 

skall höras vid bedömningen av planer och program, samt att lämpliga tidsramar fastställs som ger tillräckligt med tid 

för samråd, inbegripet avgivande av yttranden. 

 

Artikel 6.4: Medlemsstaterna skall definiera allmänheten med avseende på punkt 2 och därvid inbegripa den allmänhet 

som berörs, eller kan antas bli berörd, eller som har ett intresse av beslutsfattandet enligt detta direktiv, inbegripet 

relevanta ickestatliga organisationer t.ex. sådana som främjar miljöskydd och andra berörda organisationer. 

 

Den rättsliga efterlevnaden av de samrådssteg som anges i Ruta 3-6 ska baseras på god praxis för förfaranden 

för berörda aktörers deltagande. En bedömning med ”tidiga och kontinuerliga kontakter med berörda 

samhällen och aktörer på ett transparent, öppet och ansvarsfullt sätt”, där man rapporterar om samrådens 

resultat och tydligt anger vilka åtgärder som har eller inte har vidtagits i fråga om de berörda aktörernas 

intressen, anses uppfylla internationell god praxis (Brownlie och Treweek, 2018). 

Samråd med experter, berörda myndigheter, icke-statliga organisationer, potentiellt berörda grupper eller 

allmänheten kan bidra till att förbättra den information som finns tillgänglig för de personer som utför den 

lämpliga bedömningen och för beslutsfattarna (t.ex. genom att miljöpåverkan identifieras eller lämpliga 

begränsande åtgärder utformas), samtidigt som eventuella konflikter och förseningar begränsas till ett 

minimum.  

Samråd med berörda myndigheter, experter på biologisk mångfald och berörda aktörer under artikel 6.3-

förfarandena gör det möjligt att inhämta information och säkerställer att alla relevanta uppgifter och 

expertutlåtanden finns tillgängliga och övervägs inom ramen för förfarandet. Naturvårdsmyndigheter och 

sektorsmyndigheter bör samarbeta under bedömningsförfarandet för att säkerställa att den lämpliga 

bedömningen baseras på bästa tillgängliga information och erfarenheter och att alla relevanta aspekter 

beaktas. 

Samråd kan även genomföras på en sektorsövergripande nivå. Samordnade samråd med berörda aktörer, 

särskilt mellan vindkrafts- solkrafts- och nätutvecklare, kan ge upphov till innovativa och kreativa metoder och 

ökad flexibilitet för att bemöta allmänhetens farhågor och krav, eftersom allmänhetens godtagande av ett 

vindkraftverk även bör innebära att nätutveckling godtas. 

De viktigaste principerna för effektiva samråd och allmänhetens deltagande sammanfattas i Ruta 3-7.  
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Ruta 3-7 Vägledning om effektiva samråd med berörda aktörer och deras deltagande (anpassad från 
Europeiska kommissionen, 2018b) 

Tidpunkten för det offentliga samrådet. Berörda aktörer bör delta så tidigt som möjligt i planeringen för 

vindkraftsutbyggnadsprojekt så att relevant miljöinformation kan användas i övervägandet av alternativa platser för 

projektet. Känslighetskartor för vilda djur och växter kombinerade med aktuell information från lokala experter och andra 

berörda aktörer är det bästa beslutsunderlaget för lokaliseringen. Samråden med berörda parter bör fortsätta genom de 

följande planerings- och tillståndsstegen. Rent generellt kommer tidiga samråd med berörda aktörer att bidra till att 

förbättra den miljöinformation som ges till beslutsfattare, minimera missförstånd som kan orsaka potentiella konflikter 

och leda till att projekt blir mer accepterade med en större känsla av lokalt egenansvar (Europeiska kommissionen, 

2018b).   

 

Identifiera relevanta intressegrupper. Det är av största vikt att man identifierar de relevanta intressegrupperna för att 

lyckas involvera allmänheten, vare sig det rör sig om en uppsättning riktlinjer, en plan, ett program (till exempel sektoriellt 

eller regionalt) eller projekt. Berörda aktörer i planerings- och tillståndsförfarandet för utbyggnad av vindkraft är 

• myndigheter med ansvar för fysisk planering, politik för förnybar energi samt natur- och landskapsvård, 

• experter, särskilt på lokal nivå samt icke-statliga organisationer med sakkunskap om lokala platser av betydelse för 

den biologiska mångfalden, men även experter på konsekvensbedömningar av biologisk mångfald, särskilt på 

vindkraftsområdet (konsulter, den akademiska världen), 

• vindkraftssektorn: sektorn har praktisk sakkunskap och erfarenhet av att bygga och driva vindkraftparker och har ofta 

förvärvat mycket relevant kunskap om begränsande åtgärders effektivitet, 

• allmänheten.    

 

En användbar metod på nationell och regional nivå är att inrätta plattformar för flerpartssamarbete med staten, 

vindenergisektorn och icke-statliga organisationer som huvudsakliga partner, i syfte att samla in och utbyta information 

för att utforma protokoll på området. Detta är praxis i Tyskland och Frankrike (se Fallstudie 3-5 och Fallstudie 3-6).     

 

Välja rätt form för kommunikation och samråd. Allmänhetens deltagande kan omfatta allt från att bara sprida 

information till samråd och full delaktighet i beslutsfattandet: 

• Informera: Enkelriktat informationsflöde från den som lägger fram projektet för allmänheten. 

• Hålla samråd: Dubbelriktat informationsflöde mellan den som lägger fram projektet och allmänheten, där man ger 

allmänheten möjlighet att uttrycka åsikter och den som lägger fram projektet att svara. 

• Deltagande: Dubbelriktat flöde av information och idéer där den som lägger fram projektet och allmänheten utför en 

gemensam analys och fastställer en agenda, och allmänheten/aktörerna på frivillig basis är involverade i 

beslutsfattandet om projektets utformning och förvaltning genom att enas om de huvudsakliga punkterna.  

 

Det står klart att medverkansbaserad planering är den lämpligaste metoden, eftersom det är den enda meningsfulla 

formen för berörda aktörers deltagande. Hela processen måste dessutom vara transparent och öppen, språket vara lätt 

att förstå och uppgifter bör lämnas ut till allmänheten på begäran. 

 

I de följande två fallstudierna beskrivs väletablerade nationella strukturer för flerpartssamarbete på 

vindkraftsområdet i Tyskland och Frankrike. I andra länder inrättas särskilda forskningsprogram för vindkraft 

och biologisk mångfald, t.ex. i Sverige52, Belgien53 och Nederländerna54.  

Fallstudie 3-5 Flerpartssamarbete i Tyskland 

I Tyskland hittar vi flera goda exempel på samarbete mellan berörda aktörer på nationell nivå, både i fråga om havs- och 

landbaserade vindkraftsprojekt. 

 

Följande förfaranden har inrättats på nationell nivå i syfte att integrera aspekter som rör biologisk mångfald i planerings- 

och tillståndsförfarandet för vindkraftparker:  

• Fastställa en kombination av fem kriterier för hög kvalitet (gränsvärden) med avseende på betydelsen av vindkraftens 

effekter på den biologiska mångfalden.  

• Bedriva och samordna forskning och övervakning, särskilt med avseende på fåglar och fladdermöss och främst för 

vindkraftverk till havs. 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/ 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
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• Utarbeta och tillhandahålla råd om metoder för både den privata och offentliga sektorn om hur man bedömer och 

minskar inverkan på fladdermöss, fåglar och marina däggdjur. 

• Anordna konferenser och seminarier samt delta i internationella evenemang, särskilt naturvårdsmyndigheter och 

branschsammanslutningar på området för förnybar energi. 

 

Till havs 

Den federala myndigheten för marina och hydrografiska frågor (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) 

är en viktig aktör på havsområdet i Tyskland och ansvarar bland annat för miljöskydd, övervakning av den marina miljön 

och havsplanering i den tyska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Myndigheten ansvarar för godkännandet av 

ansökningar om vindkraftparker till havs och ledningar 

och har utfärdat flera standarder för miljöundersökningar av marina däggdjur samt tekniska krav och konstruktionskrav. 

Standarderna har tagits fram av företrädare för federala organ, den havsbaserade vindkraftsindustrin, konsulter, icke-

statliga organisationer och forskningsinstitut. Myndigheten har publicerat följande standarder55: Standardunderökning av 

havsbaserade vindturbiners inverkan på den marina miljön (StUK 4), uppdelad i 

• Mätinstruktioner för övervakning av undervattensbuller 

• Havsbaserade vindkraftparker – prognoser för undervattensbuller samt minimikrav för dokumentation. 

• Mätspecifikationer för kvantitativt fastställande av bullerkontrollsystems ändamålsenlighet. 

• Studie för att utvärdera kalibreringen av C-POD-enheter, som används för att upptäcka ljud från marina däggdjur 

(endast på tyska). 

• Undersökning av bentos, biotopstrukturer och biotoptyper inom ramen för ansökningsförfaranden om kabelhyllor 

för anslutning av havsbaserade vindkraftparker (endast på tyska). 

• Standardutformning: minimikrav för konstruktion av havsbaserade strukturer inom den exklusiva ekonomiska 

zonen. 

 

Det finns ett standardförfarande för grundläggande övervakning av den marina miljön (innan projektet godkänns) och för 

obligatorisk övervakning under konstruktionen och driften av vindkraftsparken. Grundläggande undersökningar ska 

utföras under två år innan byggarbetet inleds. Om det har gått mer än fem år från det att de grundläggande 

undersökningarna avslutades och fram till starten för konstruktionsarbetet måste en ytterligare fullständig tvåårig 

grundläggande undersökning utföras. 

 

På land 

När det gäller landbaserad vindkraftsutbyggnad i Tyskland har en ideell sammanslutning vid namn FachAgentur 

Windenergie (FA Windenergie) inrättats. Den består av förbundsregeringen, delstater, kommuner, näringslivet och 

naturvårdsorganisationer samt företag. FA Windenergie sammanför ett stort antal berörda aktörer runtom i landet och 

hjälper dem att hantera problem genom omfattande utbyten av information, forskningsresultat och kunskap. 

 

FA Windenergie har till exempel publicerat en sammanfattning av god praxis för vindkraftsutbyggnad i skogsmarker. I 

fallet med Windpark Lauterstein i Göppingen gav ett samarbete med samtliga berörda aktörer positiva erfarenheter i 

samband med planeringen och genomförandet. Ett resultat var att lagringsområden flyttades utanför skogen för att 

minska den avverkade skogsytan. 

Källa: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Fallstudie 3-6 Flerpartssamarbete i Frankrike 

Det nationella programmet för vindkraft och biologisk mångfald (Programme éolienne et biodiversité) är ett mycket bra 

exempel på samarbete mellan berörda aktörer på nationell nivå. Programmets partner var det franska ministeriet, Birdlife 

(dess lokala organisation LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) och den privata sektorn. LPO ansvarade för den 

tekniska samordningen och programmet övervakades av en styrgrupp där alla parter deltog.  

 

Programmet syftar till att främja integrering av aspekter som rör biologisk mångfald i planerings- och 

tillståndsförfarandena för vindkraftparker, såväl på land som till havs. I detta syfte vidtogs ett antal åtgärder både på 

nationell och lokal nivå, bland annat följande:  

                                                      

55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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• Ta fram högt ställda kvalitetskriterier (gränsvärden) för at bedöma effekterna av vindkraftsutbyggnad på den biologiska 

mångfalden, särskilt på fåglar och fladdermöss.  

• Genomföra strukturella utvärderingar av effekterna genom att inrätta ett permanent nationellt observatorium för 

bedömning av effekter på fåglar och fladdermöss.  

• Bedriva och samordna forskning (se länken nedan), med särskild inriktning på övervakning av fåglar och fladdermöss. 

• Utforma metoder och tillhandahålla rådgivning om dessa till den privata och offentliga sektorn och upprätta ett tekniskt 

bibliotek på detta område. 

• Anordna konferenser och seminarier samt delta i internationella evenemang. 

• Ta fram och tillhandahålla information, såväl allmänt inriktad som teknisk, till berörda aktörer, även allmänheten.   

 

De franska myndigheterna uppmuntrar till möten mellan berörda aktörer redan i ett tidigt skede, till och med innan 

projektets tillståndsansökan har lämnats in. Den franska lagstiftningen tillåter kommunikation mellan de berörda parterna 

i ett tidigt skede. Filer kan dessutom blockeras mycket tidigt i förfarandet (för att undvika att sökande lägger tid och pengar 

på ansökningar som inte har några utsikter att bli godkända). Dessa tidiga steg i förfarandet ska inte förväxlas med det 

offentliga samrådsförfarande som krävs enligt tillståndsförfarandet när tillståndsansökan har lämnats in till 

myndigheterna. 

Källa:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGISK PLANERING  

4.1 Allmän information 

4.1.1 Strategisk planering på vindkraftsområdet 

För att förena hänsyn till vilda djur och växter med behovet av att utöka användningen av förnybara energikällor 

krävs en strategisk planering av ny infrastruktur över ett stort geografiskt område. Strategisk planering är också 

av vikt för att tillståndsansökningar ska kunna handläggas inom de tidsfrister som fastställs i det omarbetade 

direktivet (EU) 2018/2001) om förnybar energi, dvs. två år för nya kraftverk och ett år för uppgraderingar. 

Enligt förordning (EU) 2018/199956 ska medlemsstaterna utarbeta nationella energi- och klimatplaner för att 

uppnå sina planerade bidrag till EU:s mål för förnybar energi 2030. Enligt artikel 15.7 i det omarbetade 

direktivet om förnybar energi ska medlemsstaterna göra en bedömning av sin potential vad gäller energi från 

förnybara energikällor. Bedömningen ska, ”i lämpliga fall, inbegripa en rumslig analys av områden som är 

lämpliga för utbyggnad med låg ekologisk risk”. De nationella energi- och klimatplanerna bör därför utgöra 

grunden för rumsliga planer på nationell och/eller regional nivå, eller åtminstone utgöra underlag för dessa. 

De rumsliga planerna kan omfatta alla typer av förnybar energi eller inriktas på särskilda sektorer, som 

vindkraftsutbyggnad. Planerna bör genomgå en strategisk miljöbedömning så att det är möjligt att identifiera 

och bedöma effekterna (även kumulativa effekter) och lyfta fram kunskapsluckor och forskningsbehov samt 

möjliga alternativ som undviker eller minimerar sannolika betydande effekter.  

Den strategiska bedömningen omfattar en beslutsprocess. Under beslutsprocessen måste man först och 

främst avgöra om, och i så fall i vilken utsträckning, vindkraftsutbyggnad miljömässigt, geografiskt, socialt och 

ekonomiskt sett är den lämpligaste lösningen för att uppfylla målen för utsläppsminskningar och förnybar 

energi. För det andra krävs fysisk planering av vindkraftsutbyggnadsprojekt. Vindkraft anses visserligen vara 

en viktig förnybar energikälla med stor tillväxtpotential i EU, men andra tekniker eller strategier för 

utsläppsminskning kan mycket väl vara bättre lämpade för de regionala förhållandena. Fysisk planering 

omfattar en rad olika fysiska, socioekonomiska och miljömässiga villkor och krav för att identifiera de 

lämpligaste platserna. Vindförhållanden är inte den enda aspekten som beaktas i den strategiska planeringen 

för utbyggnad av vindkraft. Även andra aspekter spelar in, dvs. om det är tekniskt genomförbart att anlägga 

ett vindkraftverk på en viss plats (t.ex. havsdjup, bergsryggars tillgänglighet), anslutning till elnätet, avstånd till 

bebyggda områden, landskapet, naturvårdsmål osv. Alla dessa villkor måste övervägas och kan påverka 

möjligheterna att genomföra vindkraftsprojekt. Detta vägledningsdokument inriktas på naturvårdsaspekterna.  

Ruta 4-1 Tekniska faktorer för vindkraftsutbyggnad samt vilda djurs och växters känslighet 

Tekniska och socioekonomiska överväganden för lämpliga platser för vindkraftsprojekt: 

• Vindresursförhållanden (t.ex. hastighet, turbulens, extrema vindhastigheter, vindskjuvning, flödesförhållanden). 

• Tillgång till el- och transportnät och deras kapacitet. 

• Mark-/havsbottenförhållanden samt topografi. 

• Närhet till bostadsområden.  

• Tillgång till mark/havsbotten och befintlig användning av marken/sjöbotten. 

• Avstånd till befintliga luftfartsrutter (begränsningar av skoveltoppen) samt sjöfartskorridorer. 

• Restriktiva bullerbestämmelser.  

• Säkerhetsavstånd till radaranläggningar eller flygplatser.  

 

Vilda djurs och växters känslighet 

• Geografisk belägenhet för Natura 2000-områden och funktionellt sammanhängande mark (t.ex. områden utanför 

Natura 2000-områden som är viktiga födosöksområden för de arter som Natura 2000-området har utsetts för) samt 

flyg-/flyttvägar mellan Natura 2000-områden. 

• Andra nationella/regionala skyddade områden och andra områden/livsmiljöer som är (potentiellt) viktiga för 

skyddade arter57. 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG 
57 Denna vägledning inriktas på Natura 2000-områden, men kartläggning av vilda djurs och växters känslighet är ett 
bredare verktyg som inte begränsas till ett visst område. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
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• Fördelning58 av EU-skyddade livsmiljöer och arter, med särskild inriktning på arter som är känsliga för vindkraft, 

som t.ex. fladdermöss59, fåglar60 och marina däggdjur. 

• Bevarandestatus61 för de naturliga livsmiljöerna och/eller populationerna av skyddade arter. Om känslighetskartor 

för vilda djur och växter på EU-nivå används, även bevarandestatus på EU-nivå. 

 

Fysisk planering av vindkraftsutbyggnadsprojekt ska genomgå en strategisk miljöbedömning och även en 

lämplig bedömning om inte betydande effekter på eventuella berörda Natura 2000-områden har uteslutits 

under behovsbedömningen. Strategiska miljöbedömningar är även en bra ram för att hantera kumulativa 

effekter. Tillståndsförfaranden för vindkraftsutbyggnadsprojekt där placeringen av anläggningarna underbyggs 

av solid strategisk planering med noggrant övervägande av aspekter som rör biologisk mångfald redan i ett 

tidigt skede kommer att gå mycket snabbare än om biologisk mångfald övervägs först senare i processen.  

Bedömningen av en fysisk plan undanröjer inte behovet av bedömningar av de projekt som planen ger upphov 

till. En fysisk plan ska helst innehålla information om kategorier av platser som är lämpliga för 

vindkraftsutbyggnad. De bör förtecknas i prioritetsordning, från platser med låg ekologisk risk (i förhållande till 

naturvårdsdirektivens mål) till platser med hög ekologisk risk. På platser som har stort värde för den biologiska 

mångfalden kan detta även leda till att undantagszoner fastställs. Den fysiska planen möjliggör tidiga 

diskussioner med initiativtagarna till projektet för att säkerställa att projektplanerna innehåller lösningar för att 

hantera alla känsliga frågor, särskilt om projektet ska genomföras i ett område med hög ekologisk risk. 

Bedömningar av fysiska planer som avser vindkraft bör även ligga till grund för bedömningen av de projekt 

som planen ger upphov till. Under bedömningen identifieras kunskapsluckor och de åtgärder som kan behövas 

för att undvika eller minska betydande skadlig påverkan. Det är därför av största vikt att bedömningen av den 

fysiska planen underbyggs av grundläggande uppgifter som är lämpliga för den fysiska planens omfattning. 

För att underlätta bedömningen av projekten bör uppgifter om bedömningen av den fysiska planen samt dess 

grundläggande information göras tillgängliga för utvecklare och andra berörda aktörer. 

4.1.2 Strategisk planering av vindkraftsutbyggnad till havs 

Två direktiv är särskilt viktiga för utbyggnad av havsbaserad vindkraft med låg ekologisk risk: Direktiv 

2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering och direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi). Direktivet om 

upprättandet av en ram för havsplanering har som mål att främja hållbar tillväxt i havsrelaterade ekonomier, 

hållbar utveckling av havsområden och hållbar användning av havsresurser. Vikten av havsplanering har 

också bekräftats av North Sea Energy Forum62 och i den baltiska energimarknadens sammanlänkningsplan63. 

Vid havsplanering bör man tillämpa en ekosystemansats64
 
65. Genom sin havsplanering ska medlemsstaterna 

sträva efter att bidra till hållbar utveckling i sektorerna för energi till havs, sjötransport, fiske och vattenbruk 

                                                      

58 Fördelningen är ofta otillräckligt känd (t.ex. för fladdermöss). Potentiella livsmiljöer (t.ex. modellresultat) kan också ingå 
i kartläggningen av vilda djurs och växters känslighet. 
59 Fladdermöss lever i ett nät av funktionella livsmiljöer och förflyttar sig dagligen mellan sina viloplatser och 
födosöksområden (under dräktighetstiden för honor samt under sommaren), och säsongsmässigt mellan regioner där 
honorna föder sina ungar och där fladdermössen går i dvala. 
60 Se t.ex. Helgoland Paper från den interregionala arbetsgruppen av delstatsmyndigheter för fågelskydd i Tyskland, som 
rekommenderar vissa minimiavstånd mellan de områden där de relevanta fågelpopulationerna förekommer och 
vindkraftverk (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Se dokumentet Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive 92/43/EEC 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Se den politiska förklaringen om energisamarbete mellan Nordsjöländerna – stödgrupp 1 om havsplanering, 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 
63 Se EU:s strategi för Östersjöområdet 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 
64 Se dokumentet Policy Brief ‘Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning (version: 25 
oktober 2018), https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
65 Se Helsingforskommissionen, Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial 
Planning (MSP) in the Baltic Sea area, 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
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samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. På regional nivå bör medlemsstaterna samarbeta med 

varandra kring fysisk planering och bedömning och övervakning av (de kumulativa) effekterna av 

havsbaserade vindkraftparker. 

Medlemsstaterna var skyldiga att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning och utse de berörda 

myndigheterna senast den 18 september 2016. De ska upprätta havsplaner för sina marina vatten senast den 

31 mars 2021. Europeiska kommissionen offentliggjorde ett informationsdokument för berörda parter och 

planerare 2015 med en bedömning av direktivet om upprättandet av en ram för havsplanering i förhållande till 

energisektorerna. En vägledning i olika steg för havsplanering publicerades av Ehler och Douvere (2009), 

medan det webbaserade verktyget European MSP Platform66 är en informations- och kommunikationskanal 

som är utformad för att hjälpa EU-medlemsstaterna med deras havsplaneringsarbete. EU har tillhandahållit 

vägledning om gränsöverskridande samarbete om havsplanering (Carneiro, 2017)67. Ett av målen för MSP-

plattformen är att ge vägledning för att lösa potentiella konflikter mellan sektorer. Den föreslår exempelvis ett 

antal lösningar för att begränsa konflikten mellan vindkraft och naturvård, varav en är GIS-baserade 

känslighetskartor för att undvika viktiga livsmiljöer, och en annan går ut på att upprätta skyddade havsområden 

med flera användningsområden, bland annat havsbaserad vindkraft,  

Utbyggnad av vindkraft kräver utrymme för turbiner, kabelanslutningar mellan turbinerna, omriktarstationer, 

transformatorstationer och överföringskablar till elnätet på land. På grund av anslutningen mellan havs- och 

landbaserad infrastruktur är det viktigt att samspelet mellan land och hav beaktas i havsplaneringen. 

Europeiska kommissionen har även utfärdat vägledning om samspelet mellan land och hav inom ramen för 

havsplanering (2018)68. 

Det huvudsakliga målet för ramdirektivet om en marin strategi är att uppnå en god miljöstatus för EU:s marina 

vatten senast 2020. I artikel 3 i direktivet definieras god miljöstatus som ”det miljötillstånd för marina vatten 

där dessa utgör ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva”. 

God miljöstatus innebär att användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och 

därigenom tryggar kontinuitet för framtida generationer. God miljöstatus innebär även att 

 de marina ekosystemens struktur, funktion och processer tillsammans med tillhörande 

geomorfologiska, geografiska, geologiska och klimatiska faktorer tillåter dessa ekosystem att fungera 

fullt ut och bevara sin återhämtningsförmåga mot miljöförändringar framkallade av människa,  

 förlust av biologisk mångfald framkallad av människan förhindras och den biologiska mångfalden 

skyddas,  

 antropogena utsläpp av ämnen och energi i den marina miljön ger inte upphov till föroreningseffekter. 

Buller från mänskliga verksamheter går att kombinera med havsmiljön och dess ekosystem.  

För att hjälpa medlemsstaterna att förstå vad god miljöstatus innebär i praktiken fastställs i bilaga I till direktivet 

elva kvalitativa deskriptorer som beskriver hur miljön ser ut när god miljöstatus har uppnåtts. Följande 

deskriptorer som är särskilt relevanta för vindkraftsutbyggnad till havs och EU:s naturvårdslagstiftning tas upp 

i denna vägledning:  

 Deskriptor 1 Biologisk mångfald bevaras. 

 Deskriptor 6 Havsbottnens integritet säkerställer ekosystemens funktioner. 

 Deskriptor 7 En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte ekosystemen på ett 

negativt sätt. 

 Deskriptor 11 Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, påverkar inte ekosystemet på ett 

negativt sätt.  

 

                                                      

ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
68 Arbete med havsplanering inom ramen för det regionala samarbetet för Nordsjön och Östersjön (North Seas Energy 
Forum(https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) och BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan) är 
också relevant. 

http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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4.2 Användning av kartor över vilda djurs och växters känslighet för 
strategisk planering av vindkraft 

4.2.1 Inledning 

Kartor över vilda djurs och växters känslighet är allmänt erkända som ett viktigt verktyg för att identifiera 

områden där utbyggnad av förnybar energi kan påverka känsliga populationer av vilda växter och djur, och 

följaktligen bör undvikas. Känslighetskartorna kan användas för att redan i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen identifiera områden med ekologiska samhällen som är känsliga för vindkraftsutbyggnad. 

Kommissionen har hjälpt till att utforma en handledning för känslighetskartor för vilda djur och växter, som är 

ett praktiskt verktyg för att ta fram känslighetskartor i samband med utbyggnad av förnybar energi i EU (se 

tillägg D). Handledningen ger en omfattande översikt över de datauppsättningar, metoder och GIS-

tillämpningar som behövs för att utforma effektiva metoder för känslighetskartor i ett EU-sammanhang. 

Handledningen inriktas på arter och livsmiljöer som skyddas av EU:s naturvårdsdirektiv, med särskild betoning 

på fåglar, fladdermöss och marina däggdjur.  

Känslighetskartor för vilda djur och växter ligger ofta till grund för strategiska planeringsbeslut under den 

inledande fasen då platsen för utbyggnaden väljs, och är således avsedda att användas på landskapsnivå, 

ofta med regional, nationell eller gränsöverskridande täckning. Känslighetskartor ersätter därför inte behovet 

av områdesspecifika lämpliga bedömningar enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet eller 

miljökonsekvensbedömningar. De kan dock användas som underlag för mikro-siting-modeller och eventuella 

förvaltningsföreskrifter under miljökonsekvensbedömningar och efter det att tillstånd beviljats.  

Känslighetskartor för vilda djur och växter använder geografiska informationssystem (GIS) för att 

sammanställa, analysera och visa rumsliga och geografiska data. De använder rumsliga uppgifter om biologisk 

mångfald avseende arter och/eller platser. Vanligen används befintliga datauppsättningar om biologisk 

mångfald, men ibland samlas specifika uppgifter in för att ta fram känslighetskartan. De flesta metoder 

innehåller fler funktioner än rumsliga datauppsättningar. De visar områdesgränser, artutbredning och 

registrerade uppgifter samt geografiska särdrag och tilldelar känslighetsvärden utifrån uppgifterna. Metoderna 

är prediktiva och ger en prognos för eventuella känsligheter i ett eller flera områden eller i en större del av 

landskapet, baserat på bästa tillgängliga uppgifter samt matematiska och grafiska modeller. 

Det är dock viktigt att veta att känslighetskartor har vissa begränsningar. För det första bör de inte användas 

som en metod för att hitta lämpliga alternativa platser, eftersom flera andra begränsningar och villkor spelar in 

i sådana beslut. För det andra är det oundvikligt att vissa taxa är svårare att bedöma om uppgifterna om deras 

fördelning är begränsade och det saknas tillräcklig kunskap om hur de påverkas. För dessa grupper krävs en 

mer rudimentär analys och en försiktigare tolkning. 

4.2.2 Exempel på metoder för att utarbeta kartor över vilda djurs och 
växters känslighet för land- och havsbaserad 
vindkraftsutbyggnad 

Kartor över vilda djurs och växters känslighet förknippas oftast med vindkraft och de allra flesta metoder är 

utformade för kartläggning av fågelsamhällen som anses vara känsliga för vindkraftparker (såväl på land som 

till havs) Andra arter, såsom fladdermöss, är svårare att kartlägga, men om bakgrundsinformation finns 

tillgänglig kan känslighetskartor användas som ett av flera verktyg för att bidra till den strategiska planeringen.   

I detta kapitel beskrivs god praxis för användning av kartor över vilda djurs och växters känslighet på området 

land- och havsbaserad vindkraft. Mer information om dessa fallstudier återfinns i handledningen för 

känslighetskartor för vilda djur och växter.  

Fallstudie 4-1 presenterar en känslighetskarta för fåglar och fladdermöss i samband med vindkraftsutbyggnad 

i Flandern (Belgien), en av de få kombinerade metoderna för fåglar och fladdermöss. Fallstudie 4-2 inriktas på 

kartläggning av segelflygande fåglars känslighet för vindkraftsutbyggnad i Thrakien (Grekland). I Fallstudie 4-3 

presenteras SeaMaST, ett verktyg som kartlägger havsfåglars och insjöfåglars känslighet för vindkraftparker i 

engelska territorialvatten. 
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Fallstudie 4-1 Känslighetskarta för fåglar och fladdermöss i samband med vindkraftsutbyggnad i 
Flandern (Belgien) 

Syftet med känslighetskartan för fåglar och fladdermöss i Flandern är att peka ut områden där vindturbiner kan utgöra en 

risk för fåglar eller fladdermöss. Kartan är avsedd att fungera som underlag för och vägleda platsspecifika bedömningar 

och strategisk planering. Den är ett exempel på en känslighetskarta som omfattar flera arter och visar hur sinsemellan 

olika grupper kan bedömas med ett enda verktyg.  

 

Regionen klassificeras i fyra kategorier: hög, medelhög och möjlig risk samt låg risk/inga uppgifter. Känslighetskartorna 

och de kompletterande riktlinjerna används ofta vid placeringsbeslut i Flandern. Projektutvecklare och konsulter använder 

dem för strategisk planering och som utgångspunkt för mer detaljerade platsbaserade projektbedömningar. Lokala och 

regionala myndigheter använder kartorna för samma ändamål och för att kontrollera om projektutvecklarna och 

konsulterna har gjort ett bra arbete. Det är viktigt att tänka på att bedömningen på lokal nivå bör vara mer detaljerad i 

fråga om högriskområden. En del av aspekterna i kartläggningen är visserligen specifika för Flandern, men principerna 

kan enkelt tillämpas på andra håll.  

 

Känslighetskarta för fåglar 

Instrumentet omfattar en GIS-baserad känslighetskarta för fåglar, som i sin tur består av nio tematiska kartor (t.ex. 

födosöks- och viloområden för ej häckande vildfåglar, säsongsmässiga migrationsrutter) och en prognoskarta för 

livsmiljöer. Dessa lager undersöks bäst separat, men kan även läggas ihop för att ge en översikt över alla potentiella 

känslighetsfaktorer. De överlappande lagren visas nedan (som en sammanställd karta). Känslighetskategorierna anges 

på följande sätt: hög (3), medelhög (2) och möjlig risk (1) samt låg risk/ingen risk (0). Denna karta kan konsulteras i detalj 

i en webbaserad applikation som även innehåller andra viktiga kartor (t.ex. kartor över skyddade naturreservat och 

Natura 2000-områden). 

 
Figur 4-1 Sammanställd karta över fåglars känslighet för vindturbiner i Flandern (röd: hög risk, orange: medelhög risk, 
gul: möjlig risk, grå: bristande information). 

 

Känslighetskarta för fladdermöss 

Känslighetskartan för fladdermöss Figur 4-2) skiljer sig från den tidigare tematiska kartan för fåglar. Den baseras på 

kartläggning av lämpliga livsmiljöer (med hjälp av flygfotografier och en inventering av marktäcket), som användes för att 

förutsäga förekomsten av fladdermöss. 
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Figur 4-2 Utdrag från en känslighetskarta för fladdermöss i Flandern (orange: risk, gul: potentiell risk, grå: bristande 
information). 

 

Det finns två huvudsakliga risker med att tillämpa denna typ av kartläggning på fladdermöss. För det första är modeller 

för livsmiljöers lämplighet mycket mer exakta för specialiserade arter (det brukar röra sig om bilaga II-arter som löper 

mindre risk till följd av vindkraftsutbyggnad). Arter som löper högre risk brukar inte vara specialiserade för livsmiljön och 

är därför både mer spridda och vanligare. De påträffas även i livsmiljöer som skulle anses vara suboptimala för 

fladdermöss. I Förenade kungariket dör exempelvis en stor andel av syd- och dvärgpipistrellerna på platser som inte 

skulle klassificeras som särskilt värdefulla för fladdermöss (t.ex. höglandsområden utan träd och häckar), men som 

däremot är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. För det andra saknas det i praktiken uppgifter i samtliga medlemsstater 

trots att livsmiljöprognoserna kombineras med uppgifter om exempelvis viloplatser för att skapa områden med 

differentierade risker.   

Källa: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Bakgrundsinformation och vägledning i rapporten (på nederländska). 

Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bryssel.  

Sammanfattning (på engelska) i presentationen: Everaert (2018). Känslighetskarta för fåglar och fladdermöss i samband 

med vindkraftsutbyggnad i Flandern (Belgien). Presentation vid ett seminarium om framtagande av anvisningar om 

utveckling och genomförande av känslighetskartor för vilda djur och växter som underlag för utbyggnad av förnybar energi 

i EU, 22 oktober 2018, Bryssel, Belgien. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.   

 

Fallstudie 4-2 Kartläggning av segelflygande fåglars känslighet för vindkraftsutbyggnad i Thrakien 
(Grekland) 

Regionen Thrakien är av ytterst stor ornitologisk vikt eftersom den hyser livsmiljöer som är viktiga för hela Europa, främst 

för stora rovfåglar och vattenlevande fåglar. En stor del av regionen har utsetts som prioriterat område för utbyggnad av 

vindkraft, eftersom den även är ett av de områden i Grekland som har störst vindkapacitet. Merparten av den regionala 

enheten Evros och delar av enheten Rodopi har närmare bestämt identifierats som ”vindkraftsprioritet 1” enligt den 

nationella fysiska planen för förnybar energi, Vindkraftsprioritet 1 omfattar ungefär hälften av regionens Natura 2000-

områden, även de två nationalparkerna, och överlappar det område som används av regionens rovfåglar. Hälften av 

prioritetsområdet (53 %) omfattas av det viktigaste livsmiljöområdet för populationen av grågam (Aegypius monachus) 

och ringar även in det strikt skyddade området Dadias nationalpark.  

 

I en insats för att fastställa förhållanden för hållbar utbyggnad av vindkraftparker i Thrakien utarbetade WWF Grekland 

ett förslag om val av platser för vindkraftparker inom prioritetsområde 1 (WWF Grekland 2008). Förslaget innehåller en 

känslighetskarta för segelflygande fåglar som förser myndigheter, investerare och andra berörda aktörer med den 

information som de behöver för att fatta välgrundade beslut. Kartan delar upp regionen i två olika kategorier baserat på 

fördelningen av mycket sårbara fågelarter: ”undantagszoner” och ”förstärkta skyddszoner”. Undantagszoner är platser 

där vindkraftutbyggnad bör undantas. Förstärkta skyddszoner är platser där vindkraftparker kan installeras med lämpliga 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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begränsande åtgärder. De områden som utsågs som känsliga för kolonier av grågam och gåsgam överlappade områden 

för svart stork och nationalparker. 

 

En känslighetskarta för populationen av grågam utarbetades baserat på ett system med nio prioriterade naturvårdszoner 

(se Figur 4-3). Detta omfattar ett ytterst viktigt område (där individerna tillbringar 70 % av sin tid och ett mindre viktigt 

område samt ett gränsområde (där individerna tillbringar mindre än 5 % av tiden). De viktiga och mindre viktiga områdena 

prioriteras ytterligare i fyra bevarandezoner vardera, enligt hur stor del av populationen som använder varje zon (1: 

<25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75 %) på grundval av en analys av hemrevir för 19 märkta individer.  

 

Modellen med hemrevir kombineras med en kollisionsriskmodell för att förutsäga den kumulativa dödligheten till följd av 

kollisioner för grågam för alla befintliga och föreslagna vindkraftparker. Modellen gav fyra olika tal för hur många 

kollisioner med grågamar som kan undvikas.  

 

Med känslighetskartan som underlag skapades en rumsligt specifik lösning för att uppfylla det nationella målet för 

främjande av vindkraft med en minimal inskränkning av bevarandeinsatserna, mindre än 1 % förlust av populationen, 

under förutsättning att dödligheten bland populationen (5,2 %) till följd av vindkraftparker i drift i det viktiga området kunde 

undanröjas helt. Enligt andra scenarier skulle gampopulationen förmodligen vara allvarligt utrotningshotad.  

 

Resultaten visade att det är viktigt att officiellt utse populationers kärnområde som områden där det är förbjudet att 

anlägga vindkraftparker, eftersom de är de viktigaste områdena för respektive populations överlevnad. Det visade sig 

också att vindkraftverk står för nästan all kumulativ dödlighet på grund av kollision för grågamar och att vindkraft även är 

en stor orsak till dödlighet bland andra arter som är kollisionsbenägna.  

  

 
Figur 4-3 Vindkraftparker i olika tillståndssteg inom en känslighetskarta för grågam Många vindkraftparker är 
koncentrerade till områden som har stort bevarandevärde (där individerna i genomsnitt tillbringar 70 % av sin tid), vilket 
framgår av känslighetskartan med nio zoner för gåsgam (Aegypius monachus) (från Vasilakis m.fl., 2016). 

 

Känslighetskartan har inte antagits formellt, men används av både utvecklare och behöriga myndigheter under 

utformnings- och bedömningsfasen för vindkraftsprojekt i Thrakien. Trots att kartan saknar rättslig status anses den som 

den mest sunda vetenskapliga grunden för planering.  

Källa: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K. och Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe, Biological 

Conservation 196 (2016) s. 10–17. 

• Vasilakis D., Whitfield P., Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 
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Fallstudie 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool): ett verktyg för att bedöma effekten 
av vindkraftparker i engelska territorialvatten 

Det geografiska informationssystemverktyget SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) skapades för att ge 

belägg för förekomsten av havsfåglar och insjöfåglar i engelska territorialvatten och kartlägga deras relativa känslighet 

för havsbaserade vindkraftparker.  

SeaMaST använder undersökningsdata av hög kvalitet om havsfåglar. Uppgifterna har samlats in under 

havsundersökningar via två stora databaser över havsfåglar, nämligen den båtbaserade undersökningen European 

Seabirds at Sea (ESAS) och WWT Consultings luftbaserade undersökningsdatauppsättningar. SeaMaST innehåller för 

närvarande uppgifter om 53 arter från följande familjer: Anatidae (änder), Gaviidae (lommar), Podicipedidae (doppingar), 

Procellariidae (stormfåglar), Hydrobatidae (stormsvalor), Sulidae (sulor), Phalacrocoracidae (skarvar), Scolopacidae 

(snäppor), Stercorariidae (labbar), Laridae (måsar), Sternidae (tärnor) och Alcidae (alkor). En modell för ytdensitet togs 

fram för att kartlägga densiteten för dessa havsfåglar i engelska vatten ut till 200 nautiska mil eller fram till gränsen för 

angränsande territorialvatten.   

 

Känslighetspoäng genererades baserat på fyra faktorer som representerade viktiga bevarandeaspekter (faktorerna a–d) 

och sex aspekter av arternas beteende, som benämndes ”artkänslighetsfaktorer” (e–j): status i förhållande till 

fågeldirektivet (a), procentandel av den biogeografiska population som förekommer i England/engelska vatten under en 

viss säsong (b) överlevandetal för vuxna individer (c), hotstatus i Förenade kungariket (d), flygbeteende (e), förmåga till 

flygmanövrar (f), procentandel av tid i luften (g), nattflygningsaktivitet (h), störningar från vindkraftsstrukturer, fartygs- och 

helikoptertrafik (i) samt livsmiljöspecialisering (j). 

 

Poängen från känslighetskartläggnigen tillämpades på densitetsfaktorn för varje art inom varje nätcell på 3 km x 3 km för 

att skapa separata och kombinerade känslighetskartor för kollision och förflyttningar.  

 

 
Figur 4-4 Exempel på känslighetskartor för vindkraftparker från SeaMaST 

 

SeaMaST-verktyget bygger på en kombination av data av hög kvalitet och etablerade metoder. Resultatet är en 

känslighetskarta av hög kvalitet för havsfåglar i engelska territorialvatten. Metoderna kan utvidgas till att även omfatta 

andra regioner och/eller kan tillämpas inom andra områden.  

Verktyget är fritt tillgängligt som en GIS-resurs och är avsett för användning av vindkraftsindustrin och havsplanerare. 

Hittills har verktyget främjats som underlag för vindkraftsutbyggnad och havsplanering. Även om kartan inte formellt har 

integrerats i planeringsprocessen används den regelbundet av myndigheter, icke-statliga organisationer och andra 

aktörer. 

Källa: http://bit.ly/2xON74V. 

 

 

 

  

http://bit.ly/2xON74V
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4.3 Användning av vindkraftsanläggningar för flera ändamål 

 

Att kombinera markanvändningen i samband med vindkraftsanläggningar med andra ekonomiska verksamheter (t.ex. 

andra förnybara energikällor eller vattenbruk), eller till och med i kombination med naturvårdsprojekt eller projekt för att 

återställa naturområden är en utmärkt metod för fysisk planering. Syftet är att minimera vindkraftens skadliga effekter på 

den biologiska mångfalden, och allt oftare till och med att stärka den biologiska mångfalden i dessa områden.  

Områden där vindkraftverk samlokaliseras med andra system för förnybar energi finns redan i Europa och fungerar som 

ett sätt att jämna ut elproduktionen (Natural Power, 2018). Ett exempel är Schneebergerhofs samlokaliserade sol- och 

vindkraftverk (se Figur 4-5). Tekniska och ekonomiska förutsättningar kan begränsa den kommersiella användningen av 

storskalig batterilagringsteknik (WindEurope, 2017b), men om dessa hinder kan undanröjas kommer det sannolikt att bli 

lättare att planera för kombinerad markanvändning. Batterilagringsteknik har ett antal fördelar, bland annat att det blir 

lättare att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

 

Figur 4-5 Schneebergerhofs samlokaliserade vindkraftverk, Tyskland69 

Landbaserade vindkraftverk kombineras ofta med annan markanvändning, t.ex. jordbruk och i allt större utsträckning 

skogsbruk (Richarz, 2014, Helldin, 2017). Nya samlokaliseringsmöjligheter i den marina miljön undersöks också i flera 

medlemsstater, med särskild inriktning på bedömningar av den kommersiella genomförbarheten för havsbaserad 

skaldjursodling (Buck m.fl., 2017, Syvret m.fl., 2013).  

Fallstudie 4-4 och Fallstudie 4-5 innehåller konkreta exempel på hur havsbaserade vindkraftverk kan användas för flera 

ändamål. Ett annat exempel är begreppet ”energiöar”, som inte bara ger möjligheter till utbyggnad av vindkraft och andra 

förnybara energikällor, utan även gör det möjligt att skapa livsmiljöer, bedriva vattenbruk osv. Ett exempel är North Sea 

Wind Windpower Hub70, en plan som har tagits fram av ett konsortium av energiföretag (Gasunie, Tennet, Energinet), och 

Rotterdams hamn. 

                                                      

69 Källa: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/ 
70 https://northseawindpowerhub.eu/ 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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Fallstudie 4-4: Edulis-projektet, ett exempel på kombinerad vindkraftsproduktion och vattenbruk i Nordsjön 

(Belgien) 

 
Ökad sjöfart längs kusterna, ökad konsumentefterfrågan på hållbar och lokal livsmedelsproduktion och tekniska 

förbättringar är faktorer som har lett till att vattenbruket blir alltmer havsbaserat, både inom EU och i övriga världen. 

Samlokalisering av havsbaserade vindkraftverk och vattenbruk kan säkra produktionen av förnybar energi, samtidigt som 

livsmedelssäkerheten blir tryggare och sysselsättningen och den lokala produktionen ökar. Pilotstudier i Nordsjön har 

visat att de biologiska och kemiska förutsättningarna längs Belgiens Nordsjökust är ytterst lämpade för musselodling. 

Edulis-projektet (2016–2018) är ett världsledande exempel på detta område. Vattenbruk bedrivs där inom havsbaserade 

vindkraftparker i en miljö med svåra klimatförhållanden. De tekniska problemen har utvärderats och man arbetar nu med 

att ta fram en affärsplan för att inleda kommersiellt havsbaserat vattenbruk i Nordsjön. 

 

Edulis-projektet var det första pilottestet av havsbaserad musselodling i anslutning till en vindkraftpark. Det var ett 

samarbete mellan Gents universitet, institutet för forskning om jordbruk, fiske och livsmedel (ILVO), fem 

partnerorganisationer från den privata sektorn, Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt-gruppen och DEME-gruppen, och 

en femte forskningspartner, OD Natural Environment. Edulis-projektet undersökte om det var genomförbart att odla 

musslor vid vindbaserade vindkraftparker, 30–50 kilometer utanför Belgiens kust. Projektet ledde bland annat till viktiga 

belägg för 

• den biologiska genomförbarheten av musselodling i belgiska Nordsjön, 

• teknisk genomförbarhet och krav för ett musselodlingssystem i belgiska Nordsjön, 

• möjligheterna att integrera musselodling i befintliga vindkraftparker, 

• lönsamheten i kommersiell musselodling till havs, 

• hållbarheten av havsbaserad musselodling och inverkan på havsvattenskvaliteten. 

 

Edulis-projektet är ett utomordentligt exempel på samarbete mellan privat och offentlig sektor, även forskningsinstitut, för 

att visa att det är möjligt att använda havsbaserade vindkraftparker för flera ändamål. Belgiens regering använder 

resultaten från detta projekt för att skapa möjligheter till mångsidig användning i Nordsjön. 

Källa: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Fallstudie 4-5: Återställande av ostronbestånd i havsbaserade vindkraftparker (Nederländerna) 

Nederländernas ekonomiministerium inrättade det nederländska konsortiet för ostron (POC), med stöd av 

partnerorganisationer, bland annat Wageningens universitet, WWF och Ark Natuur. Konsortiet bedömer för närvarande 

genomförbarheten (överlevnad, tillväxt och fortplantning) av återställande av ostronbestånd i nederländska Nordsjön. 

Arbetet inleddes med en skrivbordsstudie som beställdes 2015. Studien visar att intensiv bottentrålning har lett till att 

ostronbestånden har överexploaterats och deras livsmiljöer har förstörts i den nederländska delen av Nordsjön. Studien 

visade även att det föreligger lämpliga miljöförutsättningar för återställande av ostronbestånd i Nordsjön, och man tog 

fram en plan för att genomföra en pilotfas som består av fyra projekt (Borkumrevet, undersökning av Vadehavet – 

Shipwreck-plattformen och Voordelta). Till följd av dessa verksamheter och andra aktiviteter kunde man specialisera 

inriktningen på återställandeinsatser vid befintliga och planerade nederländska vindkraftparker till havs. I rapporten 

”Ostron på havsbaserade vindkraftparker” från Wageningen Marine Research bedöms de lämpligaste platserna för 

återställande av ostronbäddar utifrån områdenas livsmiljöegenskaper, bland annat förhållanden på havsbotten, stabilitet 

och eventuell självförsörjning vad gäller larvspridning. Studien baseras på förutsättningen att inga verksamheter som stör 

havsbotten bedrivs på dessa platser.  

 

Denna fallstudie visar på möjligheterna att använda havsbaserade vindkraftverk för att aktivt stödja naturvårdsåtgärder. 

Havsbaserade vindkraftparker skapar områden som är stängda för bottentrålning. Detta är en stor fördel, eftersom 

verksamheter som stör havsbotten är ett av de största hoten mot den marina biologiska mångfalden i Nordsjön. 

Havsbaserade vindkraftverk kan därför ge konkreta möjligheter till naturvård (genom att verksamheter som stör 

havsbotten är förbjudna) och återställning (t.ex. i kombination med återställande av ostronbestånd) och kan dessutom ge 

ytterligare positiva effekter (om vindkraftsverksamheten kombineras med vattenbruk).  

Källa: Report on Flat Oysters on offshore wind farms: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5. LANDBASERAD VINDKRAFT POTENTIELLA EFFEKTER 

5.1 Inledning 

5.1.1 Typer av effekter 

I detta kapitel granskas de huvudsakliga typerna av effekter av vindkraftsutbyggnadsprojekt. Dessa effekter kan ha en 

betydande inverkan på livsmiljöer och arter som är skyddade enligt habitat- och fågeldirektiven.  

Syftet med detta kapitel är att ge utvecklare, icke-statliga organisationer, konsulter och behöriga nationella myndigheter 

en översikt över de möjliga effekterna för olika livsmiljöer och arter som är skyddade genom EU:s lagstiftning. Dessa 

effekter bör övervägas vid utarbetande eller granskning av projekt eller planer för landbaserad vindkraft. Eftersom den 

betydande påverkan som sådana projekt eller planer kan orsaka måste utvärderas från fall till fall kommer de verkliga 

effekterna på EU-skyddade arter och livsmiljöer att variera stort. Väl utformade och lämpligt placerade 

vindkraftsanläggningar påverkar inte miljön i någon större utsträckning, medan andra anläggningar kan ge upphov till flera 

sannolika betydande effekter.  

Det är allmänt erkänt att det är relativt enkelt att bedöma hur omställningen till förnybar energi gynnar den globala biologiska 

mångfalden. Samverkan på lokal nivå mellan ett visst vindkraftverk och EU-skyddade livsmiljöer och arter brukar dock vara 

mer komplex och osäker att bedöma. Därför är det mycket viktigt att granska alla planer eller projekt utifrån varje enskilt 

fall. Varje bedömning bör dessutom göras ”på en detaljnivå som står i proportion till risker, sannolika effekter och dessa 

effekters betydelse, den berörda biologiska mångfaldens sårbarhet och frågan om huruvida den kan ersättas” (Brownlie 

och Treweek, 2018). 

Effekter av projekt för utbyggnad av landbaserad vindkraft kan uppstå under en eller flera av de fem typiska faserna av 

sådana projekt:  

• Planering (t.ex. meteorologisk utrustning, markröjning). 

• Byggnadsarbete (anläggande av tillfartsvägar, plattformar, turbiner osv. samt transport av material).  

• Drift (inbegripet underhåll).  

• Uppgradering (anpassning av antal och typer av turbiner och/eller konfigurering av turbiner i en befintlig vindkraftpark).  

• Nedmontering (hela vindkraftparken eller individuella turbiner tas bort).  

 

Det är värt att notera att de potentiella effekterna av uppgradering kan skilja sig från de effekter som det ursprungliga 

projektet ger. Om större turbiner används kan till exempel kollisionsriskradien öka (genom att rotorns totala sveparea blir 

större), samtidigt som turbinernas rotationshastighet minskas. Detta kan leda till att kollisionsrisken skiftar från en djurgrupp 

som är känslig för förändringar i turbinernas rotationshastighet (t.ex. stora rovfåglar) till en djurgrupp som är känslig för 

rotorns totala sveparea (t.ex. fladdermöss). 

Vid bedömningar av de sannolika betydande effekterna av utbyggnad av landbaserad vindkraft på EU-skyddade livsmiljöer 

och arter är det viktigt att tänka på att effekterna kan uppstå från hela projektet, dvs. inte bara från vindturbinerna i sig, 

utan även från den tillhörande infrastrukturen. Effekter kan exempelvis uppstå från tillfartsvägar och infarten till 

anläggningen (t.ex. för underhåll eller under byggnadsarbetet), anemometermaster, konstruktionsdelar, fundament, 

tillfälliga byggbaracker, högspänningsledningar och jordkablar för nätanslutning, schaktavfall och/eller understationer och 

kontrolltorn.  

De potentiella effekterna kan vara tillfälliga eller permanenta. De kan uppstå i samband med verksamheter inom eller 

utanför det berörda Natura 2000-områdets gränser. När det gäller rörliga djurarter kan effekterna påverka individer långt 

bort från Natura 2000-området. Ett område kan exempelvis utses till Natura 2000-området på grund av förekomsten av 

övervintrande fladdermöss en bit därifrån. Dödlighet bland de könsmogna djuren påverkar i så fall områdets population. 

Effekterna kan uppstå från planen eller projektet i sig och under olika tidpunkter under projektets livscykel. Planer och 

projekt som kombineras för att ge kumulativa effekter blir allt viktigare, eftersom vindkraften byggs ut för att uppfylla målen 

för förnybar energi. 

I de följande delkapitlen beskrivs de olika typerna av effekter för var och en av de viktigaste berörda arterna. En översikt 

ges i Tabell 5-1. Beskrivningen grundar sig på en omfattande litteraturgranskning. Många osäkerhetsfaktorer kvarstår, 

särskilt vad gäller innovativa tekniker och begränsande åtgärder. Trots detta ökar insikten snabbt, ofta tack vare ökad och 

förbättrad övervakning. Många fler intressanta resultat förväntas bli tillgängliga under de närmaste åren.    
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Tabell 5-1 Översikt över effekter av utbyggnad av landbaserad vindkraft 

Berörd art Effekter av landbaserad vindkraft  

Livsmiljöer 

Förlust och försämring av livsmiljöer 
Fragmentering av livsmiljöer  
Störningar av livsmiljöer 
Introduktion av invasiva främmande arter under byggnadsarbetet (marken förorenas med 
frön från invasiva främmande arter) 
Skapande av livsmiljöer (livsmiljöer skapas i områden utanför vindkraftverket för att locka 
fåglar till det området och leda bort dem från vindkraftverket) Skapande av livsmiljöer i 
jordbruksintensiva områden genom att tillhandahålla mindre intensivt utnyttjade 
ytterområden)  
Förändringar i mikroklimatet  
Markkompaktering  
Indirekta effekter 

Fladdermöss 

Förlust och försämring av livsmiljöer  
Störningar och undanträngande 
Fragmentering av livsmiljöer  
Kollision  
Barriäreffekter  
Barotrauma (dvs. skador på kroppsvävnader till följd av tryckskillnader) 
Förlust eller byte av flygkorridorer och övernattningsplatser  
Ökad förekomst av ryggradslösa bytesdjur och därmed ökad kollisionsrisk på grund av 
nattbelysning  
Indirekta effekter 

Fåglar 

Förlust och försämring av livsmiljöer  
Störningar och undanträngande  
Fragmentering av livsmiljöer  
Kollision  
Barriäreffekter  
Indirekta effekter  

Övriga arter 

Förlust och försämring av livsmiljöer  
Fragmentering av livsmiljöer  
Störningar och undanträngande  
Indirekta effekter 

 

5.1.2 Begränsande åtgärder 

Med utgångspunkt i de typer av effekter som anges ovan beskriver varje delkapitel möjliga begränsande åtgärder för att 

undvika eller minska de sannolika betydande effekterna71.  

Begränsande åtgärder är mycket viktiga i konsekvensbedömningar. Om skadliga effekter på områdets integritet har 

konstaterats under den lämpliga bedömningen eller inte kan uteslutas, kan planen eller projektet i fråga inte godkännas. 

Beroende på vilken grad av påverkan det är fråga om kan det dock vara möjligt att införa vissa begränsande åtgärder som 

undviker dessa effekter eller minskar dem till en nivå som inte längre är skadlig för områdets integritet.  

Begränsande åtgärder måste vara direkt kopplade till de sannolika effekter som har konstaterats i den lämpliga 

bedömningen och kan fastställas först när dessa effekter har bedömts fullständigt och beskrivits i den lämpliga 

bedömningen. Begränsande åtgärder kan följaktligen endast övervägas i det här steget, och inte under 

behovsbedömningen. 

• Fastställandet av begränsande åtgärder och själva konsekvensbedömningen måste bygga på en god förståelse av de 

arter och livsmiljöer som berörs. 

• Begränsande åtgärder för att undvika eller minska påverkan eller hindra den från att alls uppkomma, får inte förväxlas 

med kompensationsåtgärder, som är avsedda att kompensera för eventuella skador som kan uppstå till följd av 

projektet. Kompensationsåtgärder kan endast beaktas enligt artikel 6.4 om planen eller projektet har godkänts som 

nödvändigt av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och där det inte finns några alternativ.  

 

                                                      

71 En annan kategori är så kallade kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder tillkommer utöver lagstiftningsåtgärder för 
undvikande, minskning och kompensation, och syftar exempelvis till att förbättra kunskapen om livsmiljöer och arter eller 
bedriva forskning. Dessa frågor tas upp i kapitel 3.6 om berörda aktörers deltagande, och särskilt i Fallstudie 3-5 och 
Fallstudie 3-6. Dessa frågor behandlas således inte i kapitel 4.2. 
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Begränsande åtgärder kan föreslås av initiativtagaren till planen eller projektet och/eller vara ett krav från de nationella 

behöriga myndigheternas sida. I praktiken konstateras behovet av begränsande åtgärder ofta redan i ett tidigt skede av 

utformningen av planen/projektet eller i inledningsskedet, till exempel i samband med en diskussion före ansökan mellan 

utvecklaren/sökanden och naturvårdsrådgivarna. I så fall ingår begränsande åtgärder redan i tillståndsansökan (se även 

god praxis i Fallstudie 3-6).  

Följande faktorer bör övervägas vid utformningen av begränsande åtgärder: 

• Hur betydande effekter kan undvikas. Förhindra att betydande effekter uppstår över huvud taget. 

• Begränsa effekternas verkan. Minska en effekts omfattning och/eller sannolikheten för att den uppstår. 

 

I Tabell 5-2 ges en översikt över möjliga begränsningsåtgärder i samband med planering och utformning av utbyggnad av 

vindkraft samt fem livscykelfaser.  

Tabell 5-2 Typer av begränsande åtgärder (anpassad från Gartman, 2016) 

Åtgärdstyp  Beskrivning 

Planering, lokalisering och 
utformning 

 

Makrolokalisering (undvikande 
av effekter) 

Detta avser den fysiska planeringen av vindkraftsutbyggnad och säkerställer att 
lokaliseringen är lämplig ur ett naturvårdsperspektiv. Att undvika ekologiskt 
känsliga områden (t.ex. med stöd av en kartläggning av områden med känsliga 
vilda djur och växter) är en central åtgärd för undvikande.  

Mikrolokalisering 
(undvikande/minskning) 

Vindkraftverkets konfiguration: välja typ av turbiner och deras exakta placering72. 

Infrastrukturens utformning 
(minskning) 

Antalet turbiner och deras tekniska specifikationer (bland annat höjd, belysning, 
kabeldjup och avskärmning, fundamentens utformning osv.). 

Förberedande planering  

Tidsplan 
(undvikande/minskning).  

Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt känsliga 
perioder. 

Alternativa 
konstruktionsmetoder och 
barriärer (minskning). 

Undvika eller minska potentiellt störande eller skadliga visuella stimuli samt buller 
och vibrationer. 

Byggnadsarbete  

Tidsplan 
(undvikande/minskning).  

Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt känsliga 
perioder. 

Alternativa 
konstruktionsmetoder och 
barriärer (minskning). 

Undvika eller minska potentiellt störande eller skadliga visuella stimuli samt buller 
och vibrationer. 

Avskräckande medel 
(minskning). 

Akustiska och visuella metoder. 

Drift  

Anpassning av turbinernas 
driftstid (undvikande/minskning). 

Begränsningar för turbinen, flöjling av turbinbladen och ökning av 
inkopplingshastigheten73 (t.ex. att stoppa turbinens rotation när flyttfåglar närmar 
sig på samma höjd som turbinen, eller minska den tid då turbinen roterar).   

Avskräckande medel 
(minskning). 

Akustiska, visuella och elektromagnetiska mätningar. 

Omvandla tillfartsvägar till 
naturmark igen och/eller avråda 
från användning av tillfartsvägar. 

När turbinerna väl har byggts har större tillfartsvägar inte längre någon funktion 
(underhållspersonalen kan använda mindre tillfartsvägar). De kan därför tillfälligt 
omvandlas till naturmark igen (fram till uppgradering eller nedmontering) och 
hinder kan installeras för att förhindra obehöriga personer får tillträde till platsen. 

Förvaltning och skötsel av 
livsmiljön (minskning) 

Förvaltning och skötsel kan genomföras på olika sätt. En metod är att göra 
livsmiljöerna i turbinernas närhet oattraktiva (t.ex. att skapa en livsmiljö där det inte 
är attraktivt för djuren att söka efter föda eller para sig och avlägsna kadaver för att 
hålla rovfåglar borta), samtidigt som attraktiva livsmiljöer skapas på avstånd från 
”riskzonen” (dvs. på avstånd från områden där kollisionsrisk föreligger). Syftet med 
denna metod är att avskräcka och locka bort arterna från turbinerna. En annan 
metod är att skapa någon form av biologisk mångfald nära turbinerna. Detta är 
särskilt aktuellt om turbinerna är belägna i områden med intensivt jordbruk. Dessa 
åtgärder måste övervägas från fall till fall.    

                                                      

72 Placeringen av turbinerna har ett avgörande inflytande på var den tillhörande infrastrukturen byggs. Om 
mikrolokalisering övervägs bör alla relevanta faktorer beaktas. 
73 ”Bladflöjling” är en process där vinkeln (bladvinkeln) ändras för att minska rotationen. Inkopplingshastighet är den 
vindhastighet då turbinen börjar rotera och generera el. 
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Uppgradering  

Nedmontering och 
omlokalisering 
(undvikande/minskning) 

Ersätta turbiner (t.ex. med högre och färre turbiner) eller placera om dem. 

Tidsplan 
(undvikande/minskning) 

Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt känsliga 
perioder. 

Alternativa 
konstruktionsmetoder och 
barriärer (minskning) 

Undvika eller minska potentiellt störande eller skadliga utsläpp, såsom buller, 
vibrationer och elektromagnetiska fält. 

Avveckling  

Nedmontering och återställande 
(undvikande) 

Avlägsna turbinerna och tillhörande infrastruktur. 

Tidsplan 
(undvikande/minskning) 

Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt känsliga 
perioder. 

Alternativa 
konstruktionsmetoder och 
barriärer (minskning) 

Undvika eller minska potentiellt störande eller skadliga utsläpp, såsom buller och 
vibrationer. 

 

I följande kapitel diskuteras relevansen av de olika typerna av effekter för varje berörd art. Med tanke på vikten av 

”makrolokalisering” och den strategiska planering som detta medför ägnas ett särskilt kapitel åt denna typ av undvikande 

åtgärd (se kapitel 4).  

Liksom betydande effekter bör begränsande åtgärder övervägas från fall till fall. Avståndsgränser (t.ex. ett minsta avstånd 

till en fladdermuspopulations parnings- och viloplats eller till områden där fågelarter söker efter föda eller bygger bo) kan 

tillämpas om de underbyggs av vetenskapliga belägg. Avståndsgränser bör tillämpas med försiktighet och från fall till fall. 

Det kan till exempel vara effektivt att införa en avståndsgräns från en viloplats för fladdermöss på en plats, men kan vara 

onödigt eller ineffektivt för en annan arts viloplats på en annan plats. Denna vägledning innehåller därför inga gränsvärden. 

Övervakning och adaptiv skötsel och förvaltning diskuteras i kapitel 7 i denna vägledning. Övervakning är inte en 

begränsande åtgärd, men är däremot avgörande för att säkerställa att begränsande åtgärder faktiskt vidtas och är effektiva 

enligt vad som förutses i den lämpliga bedömningen. Slutsatserna om skadliga effekter på områdets integritet i en lämplig 

bedömning måste vara bortom rimliga vetenskapliga tvivel, men detta innebär inte att det inte krävs övervakning för att 

validera dessa antaganden. 

5.2 Livsmiljöer 

5.2.1 Inledning 

Vindkraftverk är normalt belägna på platser med goda vindresurser. Små och medelstora turbiner är vanligen belägna i 

modifierade livsmiljöer nära jordbruk, privatägda marker eller företagstomter. Storskaliga vindkraftverk anläggs däremot 

ofta i mer avlägsna bergsområden, kustområden och i öppna gräsmarker. Det är livsmiljöerna i sådana områden som 

oftast påverkas av utbyggnad av vindkraftverk. Vindturbinernas höjd har ökat, vilket har skapat en trend att anlägga 

storskaliga vindkraftparker i skogsmarker. 

Följande livsmiljöer ska övervägas i den lämpliga bedömningen:  

 De naturliga livsmiljötyper som finns förtecknade i bilaga I.  

 Livsmiljötyper av gemenskapsintresse som finns förtecknade i bilaga I till habitatdirektivet.  

 Livsmiljöer för de vilda fågelarter som finns förtecknade i bilaga I till fågeldirektivet.  

 Livsmiljöer för regelbundet förekommande flyttfåglar.  

Strängt skyddade växtarter enligt bilaga IV b till habitatdirektivet och parnings- eller viloplatser för strängt skyddade 

djurarter enligt bilaga IV a måste också beaktas.  

Omfattningen av den direkta förlust av livsmiljöer som orsakas av utbyggnad av vindkraft och tillhörande infrastruktur 

såsom tillfartsvägar, kabelsammankopplingar74 och understationer, beror på projektets storlek, plats och utformning. Det 

faktiska område som upptas av infrastrukturen kan vara jämförelsevis litet, men effekterna kan bli mer omfattande om 

planen eller projektet inkräktar på ekologiska, hydrologiska eller geomorfologiska processer. Dynamiska livsmiljöer som 

                                                      

74 Informationen i denna vägledning om kabelläggning för att ansluta turbiner är även relevant för elöverföring via 
högspänningskablar/jordkablar. Detaljerad vägledning om elöverföringsinfrastruktur och EU:s naturvårdslagstiftning 
offentliggörs i ett separat vägledningsdokument (Europeiska kommissionen, 2018c). 
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sanddyner eller våtmarker är också sårbara för förändringar i deras struktur och funktion. Sådana effekter kan exempelvis 

orsakas av markkompaktering, röjning av växtlighet, dränering, omprofilering osv., som i sin tur kan orsaka markerosion 

och försämringar av livsmiljön i ett större område. 

Grundläggande data till stöd för en bedömning av betydande effekter bör inhämtas med hjälp av bästa tillgängliga metoder 

(se t.ex., Dafis m.fl., 2001, Europeiska miljöbyrån, 2003, Pentecost m.fl., 2009. Smith m.fl., 2011. Exempel på vanliga 

undersökningsmetoder med användning av grundläggande data sammanfattas i Ruta 5-1. 

Ruta 5-1 Exempel på vanliga undersökningsmetoder för livsmiljöer 

Undersökningar kommer troligen att behövas för att avgränsa livsmiljöområden enligt bilaga I inom det område som 

berörs av vindkraftsprojektet, och normalt inom en fastställd buffertzon (t.ex. ett avrinningsområde). Detaljerad vägledning 

om lämpliga undersökningar finns i vissa fall tillgänglig på nationell nivå. 

 

Identifiera arter och uppskatta mängden livsmiljöer: 

• rut- och/eller tvärsnittsundersökningar. 

 

Kartlägga fördelningen av livsmiljöer: 

• direkt visuell observation (fältkartläggning). 

• Fjärrobservation (satellitfjärranalys, analys av multispektrala flygfoton, flygfotoanalys, kartläggning av mark utifrån 

flygfoton). 

 

5.2.2 Typer av effekter 

5.2.2.1 Vilka är de huvudsakliga livsmiljöerna? 

De viktigaste effekterna på livsmiljöerna sammanfattas i Ruta 5-2 och Tabell 5-3. Varje typ av effekt kan påverka hela 

livsmiljöområdet och dess kvalitet. 

Ruta 5-2 Typer av effekter på livsmiljöer 

• Direkt förlust – livsmiljöområdets omfattning minskar till följd av att livsmiljön försvinner, omprofileras eller täcks över 

(t.ex. av byggmaterial eller suspenderade sediment). 

• Fragmentering – ett sammanhängande livsmiljöområde omvandlas till två eller flera mindre och isolerade delar. 

• Försämring – livsmiljöns kvalitet minskar till följd av minskad förekomst och/eller biomassa av arter från de 

karakteristiska populationer som kännetecknar området. 

• Störning – en tillfällig förändring av de genomsnittliga miljöförhållandena (t.ex. en ökning av suspenderade sediment 

eller dammavlagringar, eller ökad mänsklig närvaro, belysning och buller). 

• Skapande av livsmiljöer – skapande eller återställning av livsmiljöer som en del av en uppsättning begränsande 

åtgärder. 

• Förändringar i mikroklimatet – mindre förändringar av lufttemperatur och luftfuktighet till följd av turbinbladens rörelser. 

• Indirekta effekter – förlust av biologisk mångfald, fragmentering och försämring, exempelvis till följd av 

markkompaktering, förändringar i betestrycket, erosion/plöjning eller introduktion av invasiva främmande arter och 

förorenande ämnen. 

 

 

 

Tabell 5-3 Typer av effekter på livsmiljöer under livscykeln för projekt för landbaserad vindkraftsutbyggnad 

Typer av effekter Projektfas 
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Förlust och försämring av 
livsmiljöer 

X X  X X 

Fragmentering av livsmiljöer X X X X X 

Störningar av livsmiljöer X X X X X 

Skapande av livsmiljöer  X X X X 

Förändringar i mikroklimatet  X X X X 

Markkompaktering  X  X X 

Indirekta effekter X X X X X 

 

Effekterna på växtarter bör bedömas noggrant. Detta beror på att många växtarter i bergsområden som är säregna för sin 

livsmiljö och upptar begränsade områden kan påverkas kraftigt, inte bara av att turbiner installeras i området, utan även 

genom att vägar öppnas och det förenklade tillträde som vägarna ger. 

Det är även viktigt att noggrant överväga risken för att främmande arter eller inhemska arter av ett annat ursprung än de 

lokala växtarterna introduceras i området. Jord från andra områden som används vid vägbyggen kan till exempel innehålla 

frön med främmande (invasivt eller ej) biologiskt material. 

Ett antal undersökningar visar att vindkraftsutbyggnad kan påverka mikroklimatet upp till 200 meter från turbinerna 

(Armstrong m.fl., 2016). Turbinerna kan i synnerhet orsaka högre lufttemperaturer och högre total luftfuktighet nattetid 

samt ökade variationer i luft-, yt- och jordtemperaturerna under dagtid Armstrong m.fl., 2016). Dessa effekter är dock 

förhållandevis begränsade (t.ex. mindre än 0.2 °C) och det är inte troligt att de påverkar områdets integritet i någon större 

utsträckning.  

5.2.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

Bedömningen av om en effekt är betydande ska alltid underbyggas av välgrundade vetenskapliga argument och ska avse 

områdets bevarandemål. För livsmiljöer ska denna bedömning omfatta minst följande: 

• Kvantifiering av området för den EU-skyddade livsmiljön75 som förväntas försämras jämfört med det livsmiljöns totala 

område. 

• Livsmiljöns betydelse för EU-skyddade arter.  

 

Detta kräver en god förståelse av hur livsmiljöerna är fördelade och om åtgärderna för att undvika betydande effekter är 

genomförbara (se kapitel 5.2.3). 

Det totala område som påverkas till följd av vindkraftsutbyggnad varierar efter plats och utbyggnadens omfattning. Odlad 

mark påverkas i genomsnitt mindre än skogs- och bergsområden. 

Effekternas betydelse påverkas även av i) hur sällsynta och sårbara de berörda livsmiljöerna är, ii) livsmiljöernas betydelse 

som födorevir, parningsområde eller övervintringsområde för EU-skyddade arter, och/eller iii) deras funktion som korridorer 

eller övergångsplatser för arternas rörelser i det vidare landskapet.  

Vindkraftverk som byggs på eller nära vissa sällsynta och känsliga livsmiljötyper, såsom våtmarker, täckmossar eller 

upphöjda myrar, kan eventuellt leda till att dessa livsmiljöer går förlorade eller försämras. Problemet är inte bara att 

livsmiljöområdet kan förstöras, utan även de eventuella skador som kan uppstå på livsområdets struktur och ekologiska 

                                                      

75 Naturliga livsmiljötyper som förtecknas i bilaga I till habitatdirektivet, livsmiljöer för de arter som förtecknas i bilaga II till 
habitatdirektivet, livsmiljöer för de vilda fågelarter som förtecknas i bilaga I till fågeldirektivet och livsmiljöer för 
regelbundet förekommande flyttfåglar. 
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funktion under byggnadsarbetet och driften. Sådana skador kan få en betydande påverkan på ett mycket större område 

än det direkta markintaget. 

I synnerhet torvmossar kan skadas av olämplig lokalisering av vindkraftverk eller tillhörande infrastruktur, t.ex. nya eller 

förbättrade tillfartsvägar. Skadorna orsakas ofta av att torvmossarnas underliggande hydrologiska förhållanden inte har 

beaktats i tillräcklig utsträckning under utbyggnaden. Den faktiska mängd torv som går förlorad kan således vara liten, men 

den skada som uppstår på torvmossens dräneringssystem, exempelvis genom dräneringsdiken, kan få återverkningar för 

ett mycket större område. I slutändan kan detta leda till att ett mycket större område av torvmossen och andra relaterade 

livsmiljöer som bäckar och andra vattendrag nedströms försämras. 

Biologiska faktorer, miljöfaktorer och utformningen av planen eller projektet kan avgöra betydelsen av en effekt. I Ruta 5-3 

sammanfattas de faktorer som vanligen beaktas, både enligt metoderna för insamling av grundläggande data och i 

bedömningen av effekternas betydelse. 

Ruta 5-3 Faktorer som avgör metoderna för insamling av grundläggande data och bedömningen av effekternas 

betydelse i fråga om livsmiljöer 

Biologiska faktorer 

• Känslighet, motståndskraft (tolerans) och återhämtningsförmåga (återhämtningspotential). 

• Förekomst av invasiva främmande arter. 

 

Miljöfaktorer 

• Jordmåns- eller sedimenttyp samt morfologi. 

• Luftkvalitet (t.ex. damm) 

• Vattenkvalitet och vattenmängd. 

• Befintliga verksamheter, såsom bete, som kan trängas undan eller försvinna till följd av vindkraftsutbyggnaden, 

vilket leder till förändrade miljöförhållanden. 

 

Planen eller projektets utformning 

• Antalet vindturbiner, vindturbinernas storlek, fundamentets konstruktion, särskilt det område den upptar samt 

installationsmetoder, i synnerhet om byggnadsarbetet innebär att den större delen av marken i livsmiljöorådet röjs 

(t.ex. skogsröjning). 

• Antalet kablar, deras längd och hur de har grävts ned. 

• Följdverksamheter (t.ex. fordonsparkeringar och materiallager). 

Det kan vara relativt enkelt att kvantifiera effekterna av vindkraftsutbyggnadens fysiska tillfälliga och permanenta fotavtryck, 

men andra effekter kan vara svårare att bestämma.,  

Dammavlagringar kan till exempelvis uppstå på ett visst avstånd från vindkraftverket. Beroende på de anläggningsspecifika 

faktorerna kan det därför vara lämpligt att utföra en bedömning av effekternas betydelse. I Storbritannien bedöms 

dammavlagringar från byggnadsarbete och nedmontering exempelvis baserat på förekomsten av ”ekologiska receptorer” 

inom 50 meter från anläggningens gräns, och/eller inom 50 meter från de sträckor som anläggningsfordonen använder på 

allmänna vägar, upp till 500 meter från ingången till området (Holman m.fl., 2014). Det ska påpekas att sådan vägledning 

”inte får vara för preskriptiv och att yrkesmässiga bedömningar krävs” samt att vägledningen ingår i en bredare ram för att 

säkerställa konsekvens och fullständighet (Holman m.fl., 2014).   

Markkompaktering kan uppstå i stora områden. Geotekniska undersökningar av markförhållandena kan vara till hjälp för 

att kvantifiera det område som påverkas och förutsäga effekternas sannolika betydelse för livsmiljön. Förändringar i 

vattenmängder och vattenkvalitet kan också uppstå i stora områden. I detta sammanhang används vanligen hydrauliska 

och hydrologiska modeller till stöd för bedömningen av effekternas betydelse för att kvantifiera det grund- och 

ytvattenberoende livsmiljöområde som påverkas. 

Om planen eller projektets utformningsparametrar inte är specifika eller fasta måste pessimistiska antaganden tas fram. 

Kabelsammankopplingar och överföringskablar kan exempelvis betydligt öka förlusten av biologisk mångfald till följd av 

vindkraftsutbyggnad. Ibland är den exakta kabeldragningen inte känd när den strategiska miljöbedömningen, 

miljökonsekvensbedömningen eller den lämpliga bedömningen görs, men kan antas ligga någonstans inom en bredare 

korridor mellan produktionsinfrastrukturen och överföringsnätets anslutning.  

Ett exempel på en ram för att bedöma betydelsen av effekter av ett kraftverksbygge på steppliknande gräsmarker i 

Rumänien presenteras i Fallstudie 5-1.   
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Fallstudie 5-1 Effekter på steppliknande gräsmarker av konstruktion av vindturbiner i Dobrogea (sydöstra 

Rumänien) 

Konstruktion av vindturbiner (Figur 5-1) kan orsaka betydande förluster och fragmentering av livsmiljöer. Detta exempel 

handlar om livsmiljöer i steppliknande gräsmarker. Regionen Dobrogea i Rumänien har fortfarande stora områden av 

ponto-sarmatiska livsmiljöer av stäpptyp (prioriterade livsmiljötyper 62C0, 40C0), men området krymper och livsmiljöns 

kvalitet försämras på grund av nybeskogning, stenbrytning, överbetning och byggnadsarbeten. Till följd av detta är dessa 

livsmiljöer allvarligt hotade och dess vilda djur och växter är utrotningshotade, såsom Spermophilus citellus (sisel), en 

däggdjursart som finns förtecknad i bilaga II. 

 

I oberoende forskning som har beställts av Europeiska kommissionen undersöktes de individuella och kumulativa 

effekterna av flera planerade (och delvis genomförda) vindkraftsprojekt i Dobrogea (Arcadis, 2010). En bedömningsram 

för betydande effekter togs fram för flera berörda grupper. Med avseende på förlust och försämring av livsmiljöer (även 

fragmentering) tillämpades följande kriterier för att avgöra effekternas betydelse:  

 

Betydande:  

• Eventuella ytterligare områden i den prioriterade livsmiljötypen (62C0, 40C0) inom området av gemenskapsintresse 

försämras på grund av direkt förlust av livsmiljöer. 

• Eventuella ytterligare område i den prioriterade livsmiljötypen (62C0, 40C0) inom området av gemenskapsintresse 

försämras på grund fragmentering. 

• Eventuella ytterligare störningar av bilaga II- och eller bilaga IV-arter som förknippas med den prioriterade livsmiljötypen 

(62C0, 40C0), som kan påverka deras bevarandestatus. 

 

Inte betydande: 

• Inga prioriterade livsmiljötyper påverkas, varken av direkt markintag inom livsmiljöområdet eller av fragmentering, och 

inte heller genom störningar av bilaga II- och eller bilaga IV-arter som förknippas med livsmiljötypen. 

 

Kriterierna motiverades enligt följande:  

• Prioriterade livsmiljötyper: i) Prioriterade livsmiljötyper kräver ett mycket strängare skyddssystem än andra 

Natura 2000-livsmiljötyper. ii) Denna livsmiljötyp har en mycket begränsad utbredning i dess biogeografiska område 

inom EU. iii) Livsmiljötypen är allvarligt hotad av flera skäl (intensifiering av jordbruksverksamheter, klimatförändringar 

och andra verksamheter som stenbrytning). Av dessa skäl ansågs andra ytterligare områden i den prioriterade 

livsmiljötypen (62C0, 40C0) inom området av gemenskapsintresse vara betydande, eftersom detta omedelbart skulle 

påverka bevarandemålen för denna livsmiljötyp.  

• Bilaga II- och eller bilaga IV-arter som förknippas med den prioriterade livsmiljötypen: Störningen av bilaga II- och eller 

bilaga IV-arter ansågs vara betydande om deras bevarandestatus skulle äventyras. Så är fallet om ett projekt kan bidra 

till i) en långsiktig minskning av artpopulationen i området, ii) en minskning eller en risk för minskning av artens 

utbredning i området, och/eller iii) en minskning av omfattningen av artens livsmiljö inom området. 

 

Direkt förlust av livsmiljöer uppstår vanligen under den förberedande fasen och konstruktionsfasen. Den totala 

omfattningen av förstöringen av livsmiljöer i varje Natura 2000-område har uppskattats kvantitativt på grundval av i) 

beräkningar – och kontroll genom fältstudier – av det genomsnittliga ytintaget för en vindturbin (fundament, plattform, nät 

av tillfartsvägar), och ii) vindturbinernas placering. Det genomsnittliga området med förlorad livsmiljö kan uppskattas till 

3 000–4 000 kvadratmeter (vilket omfattar turbinkonstruktionen och tillfartsvägar) per vindturbin.   

• Livsmiljön börjar förstöras och försämras redan under planeringsfasen, eftersom man för de flesta vindkraftsprojekt 

först bygger en vädermast. Detta är en lätt struktur med en bas på högst +/- 50 kvadratmeter.  

• Den största skadan uppstår dock under anläggandet av själva vindkraftparken. Konstruktionen av turbinerna kräver 

omfattande markarbeten, bland annat utgrävning och anläggande av stora betongfundament för balkarna. Om marken 

är stenig grävs ett område på omkring 100 kvadratmeter (1–2 meter djupt) ut för turbinens fundament och en plattform 

anläggs i närheten. Plattformen täcker ett enormt stort område (minst 1 000 och ibland upp till 2 000 kvadratmeter). 

• Breda tillfartsvägar (i genomsnitt 4,5 – 5,0 meter breda) (se Figur 5-1) anläggs för att tunga lastbilar ska nå den plats 

där turbinerna är placerade. I analysen av miljötillstånden anges att området uppgår till nästan 2 000 kvadratmeter i 

genomsnitt för varje turbin. 
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Figur 5-1 Förlust och fragmentering av livsmiljöer till följd av konstruktion av plattformar och tillfartsvägar i ett kuperat 
stepplandskap 

 

Livsmiljöer kan även påverkas av fragmentering. Nätet av tillfartsvägar fragmenterar livsmiljöns struktur, vilket skapar ett 

lappverk av små rester av livsmiljön som korsas av breda grusvägar (se Figur 5-1). Många undersökningar76 

visar på de negativa effekter i form av fragmentering av livsmiljöer som sådana vägar orsakar för reptiler, amfibier och 

små däggdjur. Undersökningarna beskriver också svårigheterna med att beräkna det berörda områdets storlek.  

 

Som berört område räknas ett område kring turbinerna och hela området däremellan, utom områdena mellan separata 

delar av vindkraftverket.Figur 5-2 visar att det område som potentiellt kan påverkas av fragmentering är starkt beroende 

av den ytterradie (dvs. avståndet från turbinerna) som beaktas i avgränsningen av det berörda området (600 meter i den 

vänstra bilden och 200 meter i den högra). I denna forskningsstudie ansågs hela området inom ett vindkraftverk och en 

yttre gräns på 200 meter från de yttre vindturbinerna vara det minsta område som potentiellt kunde påverkas av 

fragmentering. Såsom redan nämnts är det mycket svårt att beräkna det exakta område som kan påverkas, eftersom 

detta beror på tillfartsvägarnas exakta sträckning och densitet och på den fysiska fördelningen av lokala däggdjurs- och 

reptilpopulationer. Den beskrivna metoden är i själva verket en underskattning, eftersom huvudtillfartsvägen mellan det 

befintliga vägnätet och vindkraftparken också bidrar till fragmenteringen, men inte ingår i beräkningen. 

  

Figur 5-2 Illustration av den metod som använts för att beräkna det område som fragmenteras av en vindkraftpark 
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Källa: Teknisk bedömning av de potentiella effekterna av konstruktion och drift av vindkraftparker i norra Dobrogea 

(Rumänien) (Arcadis, 2011). 

Sammanfattningsvis presenteras ett antal nyckelrekommendationer för att bedöma betydelsen av effekter på livsmiljöer i 

Ruta 5-4. 

Ruta 5-4 Nyckelrekommendationer för att bedöma betydelsen av effekter på livsmiljöer 

• Utarbeta en stabil ram för bedömning av effekters betydelse på grundval av kriterier som avser de berörda 

livsmiljöernas bevarandemål samt de bilaga II- och bilaga IV-arter som förekommer i området, vilka är kontextspecifika 

(bedömning från fall till fall) och väl underbyggda vetenskapligt sett.  

• Säkerställa tillgång till uppgifter, särskilt om bred fördelning av livsmiljöer, som ska ingå i planbedömningarna, eller en 

detaljerad projektspecifik undersökning och bedömning. 

• Överväga livsmiljöernas fysiska och tidsmässiga variationer i dynamiska system, exempelvis livsmiljöer på flodslätter 

eller kust- och sanddynssystem, i synnerhet i bedömningen av hur vindkraftparkens livslängd påverkas av 

klimatförändringarna. 

• Samla in kunskap och insikter om hur känsliga livsmiljöerna och de arter som lever där är för vindkraftsutbyggnad, 

särskilt om deras motståndskraft (tolerans) och återhämtningsförmåga (återhämtningspotential).  

• Utnyttja den ökade tillgången till efterhandsrapporter om övervakning av vindkraftverk för att förbättra evidensbasen. 

 

 

5.2.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

För livsmiljöer som påverkas av utvecklingen av den landbaserade vindkraften är det uppenbart att en lämplig 

placering av vindkraftsanläggningarna, inklusive tillträdesvägar, är det effektivaste sättet att undvika 

betydande effekter på EU:s skyddade livsmiljöer (makroplacering). Detta uppnås bäst genom strategisk 

planering av vindkraftsanläggningarna över ett brett geografiskt område. Om EU-skyddade livsmiljöer inte kan 

undvikas kan en noggrann placering av individuell turbinrelaterad infrastruktur (mikroplacering) vara ett bra 

sätt att undvika dessa livsmiljöers mest känsliga och/eller värdefulla delar.   

Livsmiljöer som försämras under byggfasen (t.ex. genom lagring av jord och utrustning) bör återställas så snart 

byggandet är klart. Tillträdesvägar kan stängas av för obehöriga personer eller till och med göras mindre i 

storlek.   

5.3 Fladdermöss 

5.3.1 Inledning 

UNEP/EUROBATS har offentliggjort omfattande europeiska riktlinjer om fladdermöss och vindkraft, Guidelines 

for consideration of bats in wind-farm projects (Rodrigues m.fl. 2015). I detta kapitel sammanfattas 

informationen om de möjliga effekterna av utvecklingen av landbaserad vindkraft på fladdermöss från 

UNEP/EUROBATS publikation nr 6, kompletterad med ytterligare litteratur som publicerats sedan 2014. En 

förteckning över nationella vägledande dokument som är relevanta för fladdermöss finns i tillägg E. 

Informationen i detta kapitel är relevant för de fladdermusarter som förtecknas i bilagorna II och IV till 

habitatdirektivet. Mycket tyder på att utbyggnaden av vindkraft påverkar de fladdermusarter som förtecknas i 

bilaga II mindre än dem som förtecknas i bilaga IV. Brunfladdermöss och pipistrellarter, som inte är upptagna 

i bilaga II, utgör mer än 90 % av de döda fladdermöss som registrerats på vindkraftparker (se Tabell 9-6 

tillägg E), medan de arter som anges i bilaga II tillsammans utgör mindre än 0,5 % av dödsfallen77.  

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
77 Källa: Rapporten från internationella arbetsgruppens EUROBATS-möte 23 om vindturbiner och fladdermöss som lagts 
fram för rådgivande kommittén 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Grundläggande data till stöd för en lämplig bedömning bör samlas in med hjälp av undersökningsmetoder som 

följer bästa praxis, enligt beskrivningen i UNEP/EUROBATS riktlinjer.  I tillämpliga fall bör denna EU-

omfattande vägledning beaktas tillsammans med nationella eller regionala riktlinjer för antagande av lämpliga 

och vetenskapligt robusta metoder som är relevanta för de arter, livsmiljöer och miljöförhållanden som är 

specifika för enskilda medlemsstater eller europeiska regioner. I undersökningarna måste man ta hänsyn till 

hela cykeln för fladdermusaktivitet under året, tillhandahålla information om viloförhållanden (fortplantning, 

parning/svärmning, vinterdvala), födosök och flyktmönster för lokala fladdermuspopulationer, samt identifiera 

troliga fladdermusvägar. Undersökningarnas rumsliga skala måste noga övervägas med tanke på 

vindkraftsanläggningens storlek och placering och dess påverkande område (se kapitel 3.2). Exempel på 

metoder för grundläggande undersökningar sammanfattas i Ruta 5-5. 

Ruta 5-5 Exempel på landbaserade grundläggande undersökningar för fladdermöss (anpassade efter 
riktlinjerna från UNEP/EUROBATS, Rodrigues m.fl. 2015) 

• Identifiering av viktiga platser för yngling, vinterdvala och svärmning baserat på spår av fladdermöss och/eller 

fladdermusförekomst och ett stort antal konstaterade fladdermöss. 

• Fladdermusdetektorundersökningar på marken – användning av automatiserade detektorer för att fastställa 

fladdermusaktivitetsindexet (antal fladdermuskontakter per timme) och användning av livsmiljöer, eventuellt 

kompletterade med manuella undersökningar (inventeringar till fots, platsundersökningar) och andra 

observationstekniker (termiska/infraröda kameror). 

• Aktivitetsundersökningar på höjden – användning av automatiska detektorer för att fastställa 

fladdermusaktivitetsindexet (antal fladdermuskontakter per timme). 

• Potentiellt behov av aktivitetsundersökningar ovanför trädkronorna och avancerade tekniker såsom fångst och 

radiotelemetri i skogar78. 

• Insamling av miljödata (temperatur, nederbörd, vindhastighet). 

 

5.3.2 Typer av effekter 

5.3.2.1 Vilka är de främsta typerna av påverkan? 

De främsta typerna av påverkan på fladdermöss sammanfattas i Ruta 5-6 och Tabell 5-4. Varje typ av påverkan 

kan påverka överlevnadsgraden och den reproduktiva framgången hos enskilda individer, vilket kan leda till 

förändringar i populationens demografiska parametrar, där resultatet kan vara en mätbar förändring av 

populationsstorleken. 

Ruta 5-6 Huvudtyper av påverkan på fladdermöss (enligt riktlinjerna från UNEP/EUROBATS) 

• Kollision och barotrauma – dödlig interaktion mellan flygande fladdermöss och vindturbinernas strukturer.  

• Förlust och försämring av livsmiljöer – avlägsnande, fragmentering av eller skada på stödjande livsmiljöer.  

• Störningar och undanträngande vid viloplatser – aktiviteter på och kring viloplatser såsom undanträngande av 

livsmiljöer eller närvaro av underhållsfordon och personal kan leda till förändringar i temperatur, fuktighet, ljus, buller 

och vibrationer på viloplatsen, vilket i sin tur leder till minskad användning av platsen eller minskad 

reproduktionsförmåga. 

• Förlust av flygkorridorer och viloplatser – fysisk eller funktionell förlust av flygkorridorer och viloplatser. 

 

Tabell 5-4 Typer av påverkan på fladdermöss under projektets livscykel för utbyggnad av landbaserad vindkraft 

Typer av effekter Projektfas 

                                                      

78 Muller m.fl. (2013) konstaterade att fladdermusarter i öppna livsmiljöer och pipistrellarter regelbundet söker föda inte 
bara i gläntor och skogsdungar, utan också ovanför trädkronorna i sluten, äldre skog, ett beteende som utsätter dem för 
risk för turbiner i sådana områden. 
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Förlust och försämring av 
livsmiljöer 

X X X X X 

Störningar och 
undanträngande på 
viloplatser 

X X X X X 

Fragmentering av 
livsmiljöer 

 X X X  

Kollision   X X  

Barriäreffekter   X X  

Barotrauma   X X  

Förlust eller byte av 
flygkorridorer och 
övernattningsplatser 

 X X X  

Ökad förekomst av 
ryggradslösa bytesdjur 
och därmed ökad 
kollisionsrisk på grund av 
nattbelysning 

  X X  

Indirekta effekter  X X X X 

 

När vindturbinerna är i drift anses dödlighet på grund av kollision eller barotrauma vara de mest betydande 

effekterna, men risken skiljer sig åt mellan olika arter. 

Störningar och undanträngande kan inträffa när som helst under ett projekts livscykel, medan barriäreffekter 

uppstår vid drift och uppgradering. Dessa sannolikt betydande effekter skulle kunna leda till 

beteendeförändringar inklusive attraktion (Behr m.fl. 2018; Foo m.fl. 2017), geografisk förflyttning av 

flygkorridorer och undanträngande av fladdermöss från miljöer där de annars skulle söka föda (Barré m.fl. 

2018). Attraktion skulle kunna leda till högre kollisionsrisk (Rydell m.fl. 2010a; Voigt m.fl. 2018). Millon m.fl. 

(2018) ansåg dock att tvångsförflyttning i sig var en viktig påverkan att beakta, och Barré m.fl. (2018) har 

nyligen kvantifierat denna effekt vid ett antal vindkraftparker. Bedömningen av störningar, undanträngande 

och barriäreffekter bör övervägas från fall till fall, med beaktande av planens eller projektets storlek, de 

fladdermusarter som man vet att förekommer, deras livsmiljöanvändning och vikten av stödjande livsmiljöer 

för populationens gynnsamma bevarandestatus, särskilt mot bakgrund av befintliga hot och områdets 

bevarandemål. 

5.3.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

Biologiska faktorer, miljöfaktorer och plan- eller projektutformningsfaktorer kan påverka bedömningen av vilken 

betydelse effekterna har på fladdermöss. De viktigaste faktorerna som beaktas både vid utformningen av 

metoder för insamling av grundläggande data och vid bedömningen av betydelse anges i Ruta 5-7.  

Ruta 5-7 Faktorer för utformning av metoder för insamling av grundläggande data och bedömning av 
betydelse i förhållande till fladdermöss 

Biologiska faktorer 

• Kollisionsrisk, i hög grad definierad av egenskaper för födosök, ekolokaliseringstyp och arters flygbeteende (Denzinger 

och Schnitzler, 2013. Roemer m.fl. 2017). 

• Årligt livscykelstadium, dvs. aktiv, vinterdvala, parning, migration, svärmande. 

• Förekomst av platser för vinterdvala och yngling. 
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• Populationens sårbarhet, baserat på kollisionsrisk och statusen för berörda arter (ett exempel finns i Scottish Natural 

Heritage m.fl. 2019). 

 

Miljöfaktorer 

• Förekomsten av livsmiljöer inom 200 meters avstånd från en plan eller ett projekt som sannolikt kommer att användas 

av fladdermöss under deras livscykel, t.ex. skogar (särskilt mogna lövskogar), träd, häcknät, våtmarker, 

vattenförekomster, vattendrag och bergspass79.  

• Begränsade områden där fladdermöss söker föda eller vilar, och/eller risk för trånga passager för fladdermusmigration 

eller flygvägar80. 

• Breda flodkorridorer som kan fungera som migrationsvägar81. 

• Livsmiljötyper på landskapsnivå, t.ex. förekomst av lövskog inom 1,5 km från vindkraftsanläggningar i Storbritannien, 

verkade minska risken för alla arter sammantaget (och för dvärgpipistrell analyserad separat), medan total 

barrskogsareal endast var förknippad med en ökad risk för större brunfladdermöss (Mathews m.fl., 2016). Åtgärderna 

är därför beroende av art och livsmiljö. Beroende på arterna i fråga och hur de förknippas med livsmiljöerna kan 

förekomsten/frånvaron av en lämplig livsmiljö användas som ett sätt att avgöra vilka områden som potentiellt kan vara 

lämpliga för utbyggnad av vindkraft snarare än för att identifiera områden som kan vara problematiska (Mathews m.fl. 

2016). 

• Vindhastighet och vindriktning, temperatur och relativ luftfuktighet har ett välkänt samband med både 

fladdermusaktivitet och dödlighet (Amorim m.fl. 2012, Mathews m.fl. 2016 och andra som citeras i Rodrigues, 2015). 

Dessa miljövariabler kan vara bland dem som används för att fastställa den risknivå som ett föreslaget område sannolikt 

har på fladdermöss.  

 

Plan- eller projektutformning 

• Turbinantal och rotorns sveparea.   

• Turbinstorlek, som kan påverka det avstånd över vilket undanträngande sker [Barré m.fl. (2018) och Minderman m.fl. 

(2012; 2017)]. 

 

Undersökningar av dödlighet som genomförts under de senaste åren (se   

                                                      

79 Det finns belägg för att avlägsnandet av träd i skogsområden gynnar vissa arter genom att skogsbrynet ökar i omfång, 
vilket dock kan leda till ökad fladdermusaktivitet och en potentiellt högre kollisionsrisk (Rodrigues m.fl. 2015). 
80 Furmankiewicz & Kucharska (2009) undersökte fladdermusmigrationen i dalen längs floden Oder i sydvästra Polen 
och drog slutsatsen att floddalar är migrationsflygvägar för fladdermöss som färdas långa sträckor och för dem som 
färdas på korta avstånd, och att skillnaderna mellan vår- och höstmigration kan vara relaterade till tillgången till föda, 
energibehov, säsongsvis olika vägar eller en kombination av dessa faktorer. 
81 Meschede m.fl. (2017) drog däremot slutsatsen att fladdermusmigration ägde rum överallt (inte ens berg uteslöts) och 
att det var osannolikt att det skulle vara möjligt eller meningsfullt att kartlägga migrationsvägar.  Floddalar och liknande 
produktiva områden fungerar som viktiga rastområden för födosök och parning och har därför populationsbevarande 
betydelse för migrerande arter. 
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Tabell 9-6 tillägg E) har visat att vindturbiner kan påverka olika fladdermusarter på olika sätt på grund av 

fladdermössens olika beteende och flygstilar. Fladdermusarter som flyger och födosöker högt upp i luften 

löper stor risk att kollidera med vindturbiner. Vissa av dessa arter migrerar långa avstånd på höga höjder, 

vilket också ökar kollisionsrisken (t.ex. N. noctula, P. nathusii). Däremot löper fladdermöss som brukar flyga 

nära vegetation lägre risk att kollidera med vindturbiner. 

I Tabell 5-5 visas hur hög risken för kollision med vindturbiner är i öppna livsmiljöer för europeiska arter och 

Medelhavsarter. Om vindturbinerna byggs i skogsmarker med löv- eller barrträd eller i skogsbryn kan detta 

avsevärt öka kollisionsrisken för vissa arter. 

Tabell 5-5 Risk för europeiska arter (inkl. Medelhavsarter) att kollidera med vindturbiner i öppna livsmiljöer (från Rodrigues, 
2015) 

Hög risk Medelhög risk Låg risk 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii är den enda arten i bilaga II som befinner sig i högriskkategorin 

   
2 i vattenrika områden. 

 

Den årliga livscykeln för fladdermusarter måste också beaktas eftersom omfattningen och betydelsen av en 

effekt kan variera beroende på årstiden (Tabell 5-6). Tidpunkterna för de årliga livscykelstadierna varierar 

mellan arter och populationer av samma art i olika medlemsstater. Det är därför klokt att hänvisa till nationella 

riktlinjer för fladdermöss och utbyggnad av vindkraft, om sådana finns tillgängliga, eller till UNEP/EUROBATS 

riktlinjer (Rodrigues m.f. 2015) om det inte finns någon nationell vägledning. En uttömmande förteckning över 

nationella vägledande dokument finns i tillägg E. 

Tabell 5-6 Graden av risk för fladdermöss i förhållande till deras årliga livscykel (information delvis från Rodrigues m.fl. 
2015). 

Sannolik 
betydande effekt 

Parningssäsong Vinterdvala Vår/höst 

Byggnadsarbete    

Förlust och 
försämring av 
livsmiljöer 

Låg till hög, beroende på 
närhet till viloplatser 

Hög, beroende på 
närhet till viloplatser 

Låg (särskilt för 
migrerande 
fladdermöss som 
färdas långa avstånd) 

Förlust av viloplatser 
Potentiellt hög eller mycket 
hög 

Potentiellt hög eller 
mycket hög 

Potentiellt hög (t.ex. 
förlust av 
parningsplatser) 

Turbindrift    

Kollision/dödsfall Låg till hög, beroende på art Låg Hög till mycket hög 

Förlust eller 
förflyttning av 
flygkorridorer 

Måttlig Låg 

Låg. Migration kommer 
sannolikt att ske på 
bred front, men 
kumulativa effekter 
måste beaktas 

 

I riskbaserade metoder används grundläggande data för att identifiera födosöksområden och flyg-

/migrationskorridorer med relativt hög fladdermusaktivitet och artrikedom tillsammans med viktiga viloplatser.  

Prognoserna för fladdermusdödlighet till följd av kollisioner med vindturbiner har hittills till stor del baserats på 

fallstudier vid enskilda vindkraftparker, snarare än på studier från flera platser. Det är därför svårt att studera 

de underliggande förhållandena mellan potentiella riskfaktorer (t.ex. turbinhöjd, närhet till skogsmark osv.) och 

antalet olycksfall, eftersom riskfaktorerna inte varierar inom platserna (Mathews m.fl. 2016). Att utveckla och 

kontrollera teoretiska, livsmiljöbaserade och artbaserade riskmodeller är ett ”viktigt nästa steg” (Arnett, 2017), 

men utmaningar relaterade till bristen på livsmiljöspecificitet för högriskarter kvarstår. 
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Vissa metoder som används för att uppskatta fladdermusdödligheten och fastställa signifikans granskas i 

Rodrigues m.fl. s. 38 (2015) och Laranjeiro m.fl. (2018). Dessa omfattar modeller för artdistribution, 

individbaserade modeller82, populationsbaserade modeller och indexbaserade modeller. En omfattande 

översyn av de metoder som används för att uppskatta dödsfall ges i Marques m.fl. 2018. Mer än två metoder 

får kombineras för att ge underlag till en lämplig bedömning. Exempelvis kan en individbaserad modell som 

används för att förutsäga kollisionsdödligheten följas av en populationsbaserad modell för att bedöma de 

potentiella konsekvenserna av ytterligare dödlighet i populationen. Det finns inga skäl till varför andra metoder 

inte skulle kunna användas, om de har en logisk eller empirisk grund. 

Typiska utmaningar i bedömningen av sannolikt betydande effekter på fladdermöss som kan kräva ytterligare 

insamling av baslinjedata eller tillämpning av försiktighetsprincipen sammanfattas i Ruta 5-8. 

Ruta 5-8 Viktiga utmaningar vid bedömning av betydelsen av effekter på fladdermöss 

Alla effekter 

• Begränsat underlag avseende effekterna av små vindturbiner, t.ex. sådana med en navhöjd som är mindre än 18 m 

över markytan. 

• Begränsat underlag avseende fladdermöss beteende kring turbiner (Natural England, 201483 och Mathews m.fl. 2016). 

Visst underlag avseende attraktion har rapporterats (Behr m.fl. 2015), särskilt i närvaro av rött ljus (Voigt m.fl. 2018). 

• I en brittisk vindkraftspark uppvisade fladdermusaktiviteten extremt stor variabilitet, både inom och mellan åren 

(Mathews m.fl. 2016). 

 

Kollision 

• Det finns inget sätt att med nuvarande metoder förutsäga dödligheten för fladdermöss före konstruktion, eftersom 

metoderna bygger på platsspecifika undersökningar snarare än på studier från flera platser, vilket gör det svårt att 

identifiera riskfaktorer (Mathews m.fl., 2016).  Arnett m.fl. (2016) identifierade förbättring av dödlighetsprognoser för 

fladdermöss som ett nyckelområde för framtida forskning. 

• Det är fortfarande oklart om man med hjälp av akustiska data före konstruktion kan förutse dödligheten efter 

konstruktion (Arnett m.fl., 2013) och huruvida de nuvarande miljökonsekvensbedömningarna misslyckas med att 

minska risken för dödsfall bland fladdermöss i vindkraftparker (Lintott m.fl., 2016).  

• Det är möjligt att det finns ytterligare högriskperioder i fladdermössens årliga livscykel, men att dessa förblir oupptäckta 

på grund av fokuseringen på sensommar/höst, en period som sammanfaller med både höstmigrationen och början av 

den förmodade parningsperioden för många av de undersökta arterna (Rydell m.fl., 2010. Rodrigues m.fl., 2015). 

• Sökprotokoll kanske inte identifierar alla dödsfall, även om teknikerna förbättras, särskilt genom användning av 

hundar84.  Skador som fortfarande gör det möjligt för fladdermöss att flyga ut ur det typiska sökområdet innan de dör 

(så kallade kryptiska dödsfall) kan innebära att uppskattningar av fladdermusdödlighet i allmänhet är i underkant 

(Barclay m.fl., 2017).  Dödsfall från turbiner med högre gondol-/rotorhöjder kan också falla utanför sökområdet och 

missas (Weber m.fl., 2018). 

• Det finns vissa belägg för att kön och ålder kan påverka utsattheten i fråga om kollision (Lehnert m.fl., 2014), men detta 

har inte konstaterats i alla studier (Barclay m.fl., 2017, Mathews m.fl., 2016). De prognostiserade effekterna på 

lokalpopulationerna är starkt kopplade till ålders- och könsstrukturen bland dödsfallen, vilket gör detta till en viktig 

datalucka. 

• Det finns begränsade beräkningar av dödligheten för vindkraftsanläggningar längs migrationsflygvägar (Rydell m.fl., 

2010a). 

                                                      

82 Se till exempel Roemer m.fl. (2017) eller Rijkswaterstaat (2018) för offshore. 
83 Dessa riktlinjer från Förenade kungariket hat ersätts av Scottish Natural Heritage m.fl. (2019). 
84 De flesta metoder som används för att uppskatta dödligheten stöds av data från sökningar efter döda fladdermöss runt 
vindturbiner. Det har konstaterats att sökarens effektivitet och undersökningens omfattning påverkar precisionen i 
uppskattningarna av dödsfall (Reyes m.fl., 2016). Utbildade sökhundsteam verkar vara mer effektiva och bättre än 
människor på att identifiera döda fladdermöss (Mathews m.fl., 2013; Mathews m.fl., 2016; Reyes m.fl., 2016). Detta beror 
på svårigheterna med att identifiera fladdermuskroppar, särskilt i mossar och på odlingsmark där vegetationen ofta döljer 
de döda kropparna. Oavsett om de eftersöks av människor eller hundar ger antalet påträffade fladdermuskroppar en 
minimiuppskattning av det verkliga antalet dödsfall på grund av att döda kroppar avlägsnas av asätare, bryts ned (Paula 
m.fl., 2015) och förstörs av väder (Mathews m.fl., 2016). 
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• Effekterna av dödligheten på populationer är extremt dåligt kända (Weber m.fl., 2018, bland andra)858687. 

 

Störningar och undanträngande 

• De empiriska uppgifterna om betydelsen av störningar och undanträngande är begränsade, utom när det gäller störning 

på viloplatser. 

• Det är osäkert i vilken utsträckning vindkraftparker kan tränga undan fladdermöss, men undanträngande kan ha 

betydelse för ett brett spektrum av arter, och kan leda till effekter på arter som inte anses löpa hög risk för dödlighet 

(Barré m.fl., 2018). 

 

Barriäreffekter 

• Den kumulativa barriäreffekten på långväga migranter när det gäller att undvika flera hinder längs migrationsrutten är 

fortfarande ostuderad. 

 

Förlust och försämring av livsmiljöer 

• Omfattningen av funktionellt länkad mark som ligger utanför gränserna för ett Natura 2000-område och som är 

nödvändig för att bibehålla eller återställa en arts gynnsamma bevarandestatus är okänd och varierar mellan olika arter 

(se t.ex. Apoznański m.fl., 2018). Som konstaterats finns dock de flesta arter som är utsatta för kollisionsrisk inte i 

bilaga II. 

 

Förlust av flygkorridorer och viloplatser 

• De empiriska uppgifterna om betydelsen av förlorade flygkorridorer är begränsade. 

• Vindkraftverk kan påverka populationer utanför nationsgränserna genom effekter på migrerande fladdermöss (Voigt 

m.fl., 2012; Lehnert m.fl., 2014). 

• Sambandet mellan parnings- och övervintringsområden kan försvagas eftersom den ökande kumulativa densiteten i 

vindkraftsanläggningarna stör nationella och gränsöverskridande migrationsvägar (Berkhout m.fl., 2013). 

 

Sammanfattningsvis summeras ett antal viktiga rekommendationer för bedömning av sannolikt betydande 

effekter på fladdermöss i Ruta 5-9. 

Ruta 5-9 Viktiga rekommendationer för bedömning av betydelsen av effekter på fladdermöss 

• Definiera tydliga betydelsekriterier som är anpassade till bevarandemålen för de berörda fladdermössen, 

kontextspecifika (från fall till fall) och vetenskapligt underbyggda.  

• Säkerställ tillgången till data, särskilt när det gäller fladdermuspopulationer, deras aktivitet, viloplatser osv. för att 

underbygga bedömningar på plannivå eller detaljerade projektspecifika undersökningar och bedömningar. 

• Investera i forskning för att täcka de kunskapsluckor som anges i Ruta 5-8. 

• Dra nytta av den ökade tillgången till övervakningsrapporter utförda efter uppförandet av anläggningar för att förbättra 

faktabasen. 

 

                                                      

85 Detta är särskilt viktigt eftersom vissa myndigheter fastställer gränser för dödlighet som tillskrivs turbiner i drift (t.ex. 
Weber m.fl., 2018) trots att dödlighetseffekten är okänd.    
86 I USA använde Frick m.fl. (2017) modeller för att bedöma fladdermusen Aeorestes cinereus, den art som oftast dödas 
av turbiner i Nordamerika, och fann att dödligheten kan minska populationsstorleken drastiskt och öka risken för 
utrotning. Eftersom det saknas grundläggande data om populationen döda fladdermöss (Natural England, 2014; 
Rodrigues m.fl., 2015) kan vindturbinernas effekter på lokala fladdermuspopulationer inte separeras från andra variabler 
(Rodrigues m.fl., 2015; Huso m.fl., 2014).  Även vissa storskaliga projekt (t.ex. det som genomfördes av Mathews m.fl. 
2016) har inte lett till någon slutsats om huruvida lokala eller nationella fladdermuspopulationer påverkas. 
87 En ytterligare svårighet gäller användningen av vissa tröskelvärden (t.ex. 1–5 % för fåglar). Det nederländska 
statsrådet förklarade att ”en tröskel på 1 % av den årliga dödligheten (som användes för fåglar) också kan användas för 
fladdermöss” (Heijligers m.fl., 2015). I de flesta fall finns det dock inte tillräckligt med information om 
fladdermuspopulationens storlek och möjlig påverkan. Ibland tillämpas godtyckliga (besluts-)trösklar, t.ex. används 
tröskelvärdet max 2 fladdermusdödsfall/turbin/år (Voight m.fl. 2015), även om detta inte nödvändigtvis är förenligt med 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning, särskilt för utrotningshotade arter (Voight m.fl., 2015). Se sammanfattning i 
Everaert J. (2017). 
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5.3.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

5.3.3.1 Inledning 

I detta avsnitt ges en översikt över möjliga riskreducerande åtgärder som har föreslagits eller tillämpats när 

det gäller utbyggnad av vindkraft och fladdermöss. Det bör noteras att dödligheten, den mest betydande 

effekten, inte är lätt att mildra när turbinerna är i drift.  Det råder fortfarande osäkerhet om huruvida vissa av 

de åtgärder som anges gör att en betydande effekt kan undvikas eller minskas. Driftsbegränsningar eller ökad 

inkopplingshastighet är fortfarande de enda beprövade sätten att minska antalet döda fladdermöss vid 

vindkraftparker (Arnett, 2017). 

Även om makroplacering kan bidra till att dämpa risken blir utmaningen större för fladdermössen eftersom de 

mest drabbade fladdermusarterna tenderar att vara vanliga och utbredda, snarare än livsmiljöspecialister. Det 

är därför inte helt klart i vilken utsträckning makroplacering kan spela en roll för bevarandet av fladdermöss i 

praktiken, även om makroplacering definitivt har betydelse när det gäller att undvika områden med 

livsmiljöegenskaper som tydligt är mer attraktiva för fladdermöss.     

I följande avsnitt ges en kort beskrivning av möjliga riskreducerande åtgärder när platsen för 

vindkraftsanläggningen väl har valts. 

Tabell 5-7 Möjliga begränsningsåtgärder för fladdermöss (U: undvikande, M: minskning) 
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Mikroplacering 
Turbinarrangemang och 
placering 

U/M U/M U/M U/M 

Infrastrukturutformning: 
Turbinantal och tekniska 
specifikationer  

M  M M 

Tidsplanering: Undvika, 
minska eller fasa in 
konstruktionsverksamhet 
under ekologiskt 
känsliga perioder 

  U/M  

Begränsningar och 
inkopplingshastigheter: 
Tidsinställningar för 
turbindrift 

M   M 

Avskräckning: Akustiska 
och visuella åtgärder 

U/M   M 

 

5.3.3.2 Mikroplacering: Turbinarrangemang och placering 

Det är viktigt att ha full förståelse för var viloplatserna ligger och hur de används, liksom för fladdermössens 

flygaktivitet över hela vindkraftsanläggningens inflytandezon för att placera turbinerna på bästa möjliga sätt 

och effektivt minimera effekterna av dem. Detta kan uppnås genom användning av uppgifter som samlats in 

från detaljerade grundundersökningar, som genomförts tillräckligt tidigt i projektets utveckling för att påverka 

tekniken och utformningen i det första skedet (front-end engineering and design, FEED). Vindturbiner bör 

placeras på avstånd från områden med hög fladdermusaktivitet och viloplatser. Minimiavstånd från skogsmark 

och platser med linjära drag (som används som flygvägar) anges i UNEP/EUROBATS riktlinjer och i vissa 

nationella riktlinjer88. 

                                                      

88 Se t.ex. Förenade kungarikets senaste riktlinjer (2019): 
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5.3.3.3 Infrastrukturutformning: Turbinantal och tekniska specifikationer (inklusive 
belysning) 

Turbinerna skiljer sig kraftigt i höjd och bladlängd. Mathew m.fl. (2016) rapporterade en ökande risk för 

fladdermöss vid större rotorstorlekar i en brittisk vindkraftpark: varje meterökning av bladlängden var 

förknippad med en ökning på cirka 18 % (95 % konfidensintervall, 5 % till 32 %) av sannolikheten för att en 

olycka (av något slag) skulle inträffa. Rotorstorleken och masthöjden är korrelerade, och rotorstorleken är den 

starkaste indikatorn.  Även om högre turbiner är förknippade med fler olyckor är det troligt att detta beror på 

att de också har större rotorer.  Det är därför osannolikt att en minskning av tornets storlek samtidigt som 

rotorstorleken bibehålls leder till färre dödsfall.   

Tidigare studier har visat att fladdermöss i allmänhet reagerar på artificiellt ljus på natten utifrån den avgivna 

ljusfärgen och att migrerande fladdermöss i synnerhet uppvisar fototaxis89 som reaktion på grönt ljus. 

Forskning tyder på att försiktighet bör iakttas i användningen av röd flygbelysning, särskilt på vindturbiner, 

eftersom rött ljus kan attrahera fladdermöss och därigenom leda till högre kollisionsrisk för migrerande 

fladdermöss. Omvänt kan alltså fladdermusolyckorna minska om man undviker att använda röd belysning. 

Möjliga konflikter med luftfartsstandarder behöver dock beaktas här. 

5.3.3.4 Tidsplanering: Undvika, minska eller fasa in konstruktionsverksamhet under 
ekologiskt känsliga perioder 

UNEP/EUROBATS riktlinjer för att ta hänsyn till fladdermöss i vindkraftverksprojekt ger vägledning för 

tidsplanering av konstruktionsverksamhet: 

• undvik närområden till ockuperade övervintrings- och yngelplatser vid den tidpunkt på året då de används, 

• undvik generellt den tid på dagen och året då fladdermöss aktivt söker föda och flyger, 

• fasa in arbetet så att hela området inte utsätts för störningar samtidigt, och/eller 

• fasa in arbetet så att programmet för vissa störande verksamheter eller konstruktionen av vissa områden 

inom anläggningen äger rum när fladdermössen är minst känsliga för störningarna.  

 

För att dessa åtgärder ska vara effektiva är det viktigt att ha full förståelse för var fladdermössens viloplatser 

ligger och hur de används, liksom för fladdermössens flygaktivitet över hela vindkraftsanläggningens 

inflytandezon. 

5.3.3.5 Begränsningar och inkopplingshastigheter: Tidsplan för turbindrift 

Normalt går turbinerna ”på tomgång” vid vindhastigheter som är lägre än inkopplingshastigheten (dvs. den 

lägsta vindhastighet vid vilken turbinerna genererar el). Turbinernas aktivitet kan minskas på tre sätt: a) flöjling 

av turbinbladen (så att de är parallella med den rådande vindriktningen, vilket effektivt minskar deras ytarea), 

b) höjning av inkopplingshastigheten och c) användning av metoder för att hindra bladen från att rotera vid 

lägre vindhastigheter90 (Rodrigues m.fl., 2015; Arnett, 2017). Enligt erfarenheter från Europa och Nordamerika 

är begränsningar och ökad inkopplingshastighet de enda sätt som bevisligen fungerar för minska dödligheten 

vid fladdermuskollisioner (Rodrigues m.fl., 2015; Behr m.fl., 2017). 

Dessa metoder stöds i en senare undersökning av Mathews m.fl. (2016), där det rekommenderas att 

turbinbladens rotation begränsas så mycket som möjligt vid vindhastigheter under inkopplingshastigheten. 

Detta innebär att den tid som bladen snurrar vid låga vindhastigheter kan minskas utan att elproduktionen 

minskar. 

Inkopplingshastigheten för en vindkraftsanläggning bör fastställas från fall till fall eftersom 

fladdermusaktiviteten påverkas av vindhastigheten och andra meteorologiska variabler och kan skilja sig 

avsevärt mellan arter, år, områden, länder och regioner. För att dessa åtgärder ska vara effektiva är det viktigt 

                                                      

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage (2019), Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation. 
89 Förflyttning av en organism mot eller från en ljuskälla. 
90 Flöjling är att föredra; bromsning (så att bladen stannar helt) används i nödsituationer, men att göra detta vid 
upprepade tillfällen skulle skada turbinen. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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att tröskelvärdet för inkopplingshastighet för en vindkraftsanläggning baseras på detaljerade grundläggande 

data som samlats in i enlighet med de senaste riktlinjerna för god praxis (dvs. UNEP/EUROBATS riktlinjer). 

För detta ändamål måste uppgifter om fladdermusaktivitet samlas in parallellt med miljövariabler, varav den 

viktigaste är vindhastigheten. 

Forskare i Tyskland (Behr m.fl., 2018) har utvecklat gratis programvara (ProBat 6.191) för att beräkna 

begränsningsalgoritmer för vindkraftparker. Programmet presenteras i Fallstudie 5-2 nedan, och kräver 

uppgifter om fladdermusaktivitet registrerad vid driftturbinernas gondol för en tillräckligt omfattande tidsperiod, 

inklusive den huvudsakliga period under vilken fladdermusaktiviteten är hög. Programmet beräknar 

turbinspecifika inkopplingshastigheter för att minska dödligheten till en angiven nivå och erbjuder möjligheten 

att uppskatta förlusten av intäkter från driftsbegränsningar. 

Radar har använts i USA för att utlösa begränsande åtgärder när fåglar, särskilt stora rovfåglar, befinner sig i 

närheten. Detta har visat sig vara mindre lämpligt för fladdermöss.  I ett projekt i västra USA satte man dock 

upp infraröda sensorer vid ingången till en grotta, som utlöses när fladdermössen lämnar grottan på kvällen. 

Inledningsvis användes radar för att bedöma risken för både fågel och fladdermus på platsen, men projektet 

förlitar sig nu helt på data från de infraröda sensorerna för att avgöra om vindturbinerna ska begränsas på 

nattlig basis92. Det här är en lågkostnadslösning med låga insatser för grottor med mycket varierande 

beläggning. 

Fallstudie 5-2: RENEBAT II och RENEBAT III/ProBat 

Begränsningsprogram använder ibland enbart vindhastighet, ibland vindhastighet och andra variabler. RENEBAT-

projektet samlade in data från sökningar efter förolyckade fladdermöss och från akustisk fladdermusaktivitet mätt vid 

gondolen för att testa begränsningsalgoritmer för tidigare identifierade högriskturbiner. Sexton turbiner drevs med och 

utan begränsningsprogram (växelvis varje vecka i 14 veckor). Syftet var att minska dödligheten i begränsningsläge 

(”fladdermusvänlig” drift) till 0,012 dödsfall per turbin per natt (motsvarande två dödsfall per turbin per år). Den 

”fladdermusvänliga” driften omfattade även en hysteres93 på 0,5 ms-1, som utformades för att minska slitaget på 

turbinkomponenterna genom att minska antalet inkopplingar. 

 

Under försöket genomsöktes området under turbinerna dagligen efter döda individer och den akustiska aktiviteten 

kontrollerades kontinuerligt vid gondolen. Sammanlagt konstaterades 21 dödsfall bland fladdermöss under de sju 

veckorna av ”normal” drift, och tre fladdermuskadaver påträffades under de sju veckor då vindturbinerna drevs i 

”fladdermusvänligt” läge. Medelkollisionsgraden beräknad baserat på eftersökningarna av förolyckade individer 

(korrigerad för avlägsnande av rovdjur och sökeffektivitet) var 0,064 dödsfall per vindturbin per natt för nätter med 

”normal” drift och 0,010 för nätter med ”fladdermusvänlig” drift. Den faktiska dödligheten under ”fladdermusvänlig” drift 

skilde sig således endast marginellt från målvärdet 0,012 döda fladdermöss per vindturbin per natt. Den faktiska 

energiförlusten beräknades under ”fladdermusvänlig” drift, liksom den förväntade förlusten för tider med ”normal” drift om 

turbinerna hade körts i ”fladdermusvänligt” läge: resultatet var en genomsnittlig förlust på 2,1 % av den årliga 

vindturbinenergiavkastningen för 2012. Eftersom de vindturbiner som valdes ut för försöket hade en särskilt hög 

kollisionsrisk var värdet för en slumpmässigt vald uppsättning vindturbiner (70 turbiner som provtogs 2008) lägre: i 

genomsnitt 1,8 %. Om ingen hysteres användes sjönk detta värde till 1,4 %. De statistiska modellerna kunde således 

förutse dödligheten för de vindturbiner som provades med hög grad av exakthet, och de ”fladdermusvänliga” 

begränsningsalgoritmerna visade sig minska risken för resterande kollisioner till ett förinställt värde med hög precision. 

   

Programvaran (ProBat) är nu tillgänglig för användning i hela Tyskland och är ett krav i vissa federala stater. Probat tar 

hänsyn till regional variation, inkluderar ett visst mått av skillnader i kollisionsrisk94 för olika arter och kan acceptera tre 

olika modeller av fladdermusdetektordata. Dess tillämplighet/precisionsnivå i andra områden i Europa (och för ett bredare 

spektrum av art- och fladdermusaktivitetsdata) skulle behöva testas. Dessutom var storlekarna på turbiner och rotorer på 

vilka systemet testades relativt små jämfört med de vanliga storlekarna på nya turbinanläggningar, och därför måste 

tillämpligheten på större anläggningar också kontrolleras. 

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml 
92 Forskning om användningen av infraröd teknik för proaktiv hantering av fladdermusviloplatser presenterades vid det 
årliga mötet i den västra sektionen för Wildlife Society (februari 2019) och sammanfattas på 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/ 
93 Detta innebär att rotorerna under perioder med ”fladdermusvänlig” inkopplingshastighet, t.ex. 5,0 ms-1, stannade när 
vindhastigheten sjönk under 5,0 ms-1 och endast började rotera igen när vindhastigheten översteg 5,5 ms-1. 
94 Trollpipistrell (P. nathusii) visade ett aktivitetsmönster som skilde sig från andra fladdermusarter ur flera aspekter 
(fördelning av aktivitet på natten och under hela året och korrelation mellan aktivitet och vindhastighet), vilket Weber m.fl. 
(2018) ansåg (förmodligen) bero på migrationsbeteendet. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/


 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 140  

Källa: Behr m.fl. 2015, 2018, Weber m.fl. 2018. 

 

5.3.3.6 Avskräckning: Akustiska åtgärder 

Ultraljud har använts som ett begränsningsverktyg för att avskräcka fladdermöss från turbiner och därmed 

minska dödligheten95. Arnett m.fl. (2013) ger belägg för att ultraljudssändningar via bredband kan reducera 

dödsfallen bland fladdermöss genom att avskräcka dem från att närma sig ljudkällorna. Effektiviteten för de 

ultraljudsdämpande anordningar som studerades vid tidpunkten begränsades av avstånd och det område som 

ultraljudet kan sända över, delvis på grund av att ljudet dämpas snabbt under fuktiga förhållanden.  

Sedan dess har mer effektiva avskräckningsmedel utvecklats i USA och kommer snart att finnas tillgängliga 

kommersiellt (se Fallstudie 5-3). 

Fallstudie 5-3: Användning av ultraljudsutrustning (UAD) som en metod för att avskräcka 
fladdermöss 

BAT Conservation Internationals vindkraftsprogramteam har, i samarbete med Texas State University, genomfört 

forskning för att testa effektiviteten hos UAD-enheter monterade på själva vindturbinerna. Funktionaliteten bygger på 

antagandet att UAD-enheterna stör fladdermössens ekolokalisering eller gör luftrummet runt turbinen obehagligt att 

använda, vilket håller fladdermössen borta från potentiellt farliga roterande turbinblad. UAD-enheterna avger ett starkt 

högfrekvent ljud som överlappar signalerna som fladdermöss använder för att navigera och fånga byten. 

 

Duke Energys anläggning i södra Texas består av 255 vindturbiner (Vestas V-110, 2 megawatt), flöjlade till tillverkarens 

inkopplingshastighet (3,5 m/s). Sexton vindturbiner övervakades varje natt: åtta kontrollturbiner och åtta 

behandlingsturbiner, slumpmässigt utvalda på nattlig basis.  Dödlighetssökningar utfördes på sökplatser med 100 meters 

radie mellan 31 juli och 30 oktober 2017 och 2018. 

 

År 2017 inträffade 303 nya fladdermusdödsfall som omfattade sju arter (78 % Tadarida brasiliensis). Nästan dubbelt så 

många dödsfall påträffades i kontrollområdena (65 % kontroll, 35 % behandling). Situationen var likartad under 2018: 325 

dödsfall över fem arter (77 % Tadarida brasiliensis). Dödsfallen fördelades på liknande sätt: 68 % kontroll; 32 % 

behandling. De kombinerade resultaten visade att UAD-enheterna hade en statistiskt signifikant effekt på 

fladdermusdödligheten, med en minskning på 50 % av de totala dödsfallen. 

 

Den artspecifika analysen visade att dödsfallen för vissa arter minskade avsevärt, vilket var fallet för t.ex. Tadarida 

brasiliensis (54 % minskning) och Aeorestes cinereus (78 % minskning). Andra arter verkade dock inte reagera på 

samma sätt.  Ytterligare forskning behövs för att förbättra effektiviteten avseende specifika arter. 

Tillämpligheten/exaktheten i andra delar av världen, t.ex. Europa, och på ett bredare spektrum av uppgifter om arter och 

fladdermusaktivitet skulle också behöva testas. 

Ytterligare information finns på följande länkar eller på begäran från NRG-systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/     

 

Akustiska avskräckningsanordningar är ett potentiellt verktyg, men farhågor kvarstår om deras effektivitet och 

användning. De kan vara användningsbara på vissa platser och för vissa arter, men forskningen är fortfarande 

i ett tidigt skede, och det är ännu oklart om de kan minska dödligheten när de används i praktiken. Dessutom 

kan de få oavsiktliga konsekvenser (såsom en inledande attraktion), vilket skulle begränsa användbarheten.  

Störningseffekten av dessa avskräckningsanordningar bör också utvärderas. 

Andra bekymmer är behovet av regelbundet underhåll och testning för att säkerställa att de avskräckande 

anordningarna inte har några luckor och att anordningarna kan skydda rotorns hela sveparea på ett 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents 
96 NRG Systems utvecklar och tillverkar smart teknik för en rad olika vind- och solrelaterade samt meteorologiska 
program. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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kostnadseffektivt sätt. Som noterats i fallstudien är det inte alla arter som reagerar på de avskräckande 

anordningarna. Dessutom är effekterna på andra vilda djur och växter ännu inte klarlagda. Av alla dessa skäl 

krävs ytterligare forskning innan användningen av akustiska avskräckningsanordningar kan bli allmän praxis. 

5.4 Fåglar 

5.4.1 Inledning 

Vindkraftens potentiella inverkan på fåglar har studerats i stor utsträckning i och utanför EU. Det finns därför 

många nationella vägledande dokument om fåglar och vindkraft där lämpliga metoder för insamling av 

grundläggande data noga beskrivs.  

Grundläggande data till stöd för en bedömning av betydelse bör samlas in med hjälp av standardiserade 

metoder (Bissy m.fl. 2000) eller nationella rekommendationer om dessa är de bästa tillgängliga metoderna. 

En omfattande översyn av undersökningsmetoderna publicerades av Smallwood (2017). Exempel på metoder 

för grundläggande undersökningar sammanfattas i Ruta 5-10. I vissa fall kan metoder kombineras för att 

korrekt beskriva de grundläggande förhållandena. En bedömning av kollisionsrisken för pelikaner vid en 

vindkraftsanläggning baserades till exempel på en kombination av radar och direkta observationer från 

utsiktspunkter (Fallstudie 5-4).  

Ruta 5-10 Exempel på landbaserade grundläggande underökningar för fåglar 

• Undersökningar från utkiksplatser – för att identifiera arter, flygbeteende, riktning och höjd. 

• Transektundersökningar – för att identifiera arter och utbredning och uppskatta förekomst. Dessa undersökningar kan 

vara övergripande och/eller inriktade på specifika arter eller artgrupper, såsom rovfåglar eller nattaktiva arter. 

• Indirekta räkningar – fågelaktivitet kan mätas indirekt, till exempel genom att man räknar spillning. 

• Infraröda och termiska bilder – för att identifiera nattlig aktivitet. 

• Spårningsteknik – radiotelemetri- och satellitspårningsdata kan användas för att mäta fågelaktivitet, flygbeteende, 

flygriktning och flyghöjd. Tekniken är mycket mer exakt än visuella observationer (Fallstudie 5-7). 

• Radar – användning av radarsystem för att uppskatta den totala fågeltätheten, flygriktningen och flyghöjden, särskilt 

när flyttfåglar sannolikt förekommer i stort antal. Används tillsammans med visuell observation för att identifiera arter. 

 
 

Fallstudie 5-4 Kombinera radar och direkt observation för att uppskatta kollisionsrisken för pelikaner 
vid en projekterad vindkraftpark på Cape West Coast, Sydafrika 

Problem: 

Dålig placering av storskaliga vindkraftparker har en skadlig inverkan på lokala fågelpopulationer och därför krävs särskild 

modellering för att förutse sannolikt betydande effekter. Ofullständiga tredimensionella flygdata resulterar ofta i felaktiga 

förkonstruktionsbedömningar av fågelkollisionsrisker runt vindkraftsanläggningar. Direkta observationsdata visade att vita 

pelikaner, Pelecanus onocrotalus, regelbundet flög genom det område som projekterats för utbyggnad av vindkraft, 

potentiellt på samma höjd som rotorn. En preliminär riskmodell baserad på inledande observationer fann att 

kollisionsrisken för vita pelikaner var betydande. 

 

Tillvägagångssätt och slutsatser: 

Radar- och observationsbaserade metoder användes för att kvantifiera vita pelikaners flykt i närheten av en planerad 

vindkraftpark på Cape West Coast i Sydafrika, och risken för turbinkollision modellerades i olika scenarier. Modellernas 

resultat kombinerades med befintliga demografiska data för att utvärdera vindkraftparkens eventuella påverkan på 

pelikanpopulationen och undersöka riskreducerande alternativ. Stora rörelsevolymer för vit pelikan registrerades genom 

vindkraftparken, vilket sammanföll med parningscykeln för den närliggande kolonin och förknippades med flykt till 

områden där pelikanerna söker föda ungefär 50 km bort. Pelikanerna utsattes för kollisionsrisk till en medelnivå på 2,02 

högriskflygningar. h-1 (Jenkins, 2018). Pelikanspåren märktes som högriskflygningar om de innehöll punkter som låg 

inom det buffrade rotorsvepet för alla planerade turbiner. Risken var begränsad till dagtid och var som högst mitt på 

dagen och vid starka nordvästliga vindar, och 82 % av högriskflygningarna koncentrerades till endast fem av de 

föreslagna 35 turbinplaceringarna. Den beräknade genomsnittliga dödligheten (22 dödsfall per år, 95 % tillförlitlighet, med 

genomsnittliga fågel- och bladhastigheter och 95 % undvikande) var inte hållbar, och resulterade i en negativ 

populationstillväxt för pelikanpopulationen. Enligt modellerna skulle ett avlägsnande av de fem högriskturbinerna från 

projektet, eller införande av ett begränsningssystem som stänger av åtminstone dessa turbiner vid högtrafiktider, 

teoretiskt sett kunna minska effekterna till hanterbara nivåer. Trots de stora mängder data av hög kvalitet som används i 
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analysen av Jenkins (2018) äventyras kollisionsriskmodellen av oprövade antaganden om pelikanernas 

undvikandenivåer och osäkerhet om den befintliga dynamiken hos pelikanpopulationen.  

 

Figur 5-3 visar alla flygspår för vit pelikan som registrerades av radarn under hela undersökningsperioden, markerade på 

en karta över den aktuella projektplanen, där högriskflygningar (som korsar det buffrade rotorsvepet) visas i rött, och 

turbinplaceringarna är färgkodade enligt förväntad kollisionsrisk. Totalt 407 flockar av vit pelikan spårades genom den 

projekterade vindkraftsanläggningen, med sammanlagt 4 539 fåglar. Ungefär 80 % av pelikanerna passerade direkt 

genom platsen för vindkraftsanläggningen. Användningen av radar ökade kraftigt den rumsliga upplösningen av dessa 

data och möjliggjorde ett striktare statistiskt ifrågasättande till följd av detta. Uppgifterna kan anses vara mycket mer 

exakta och presenteras med mycket större säkerhet än enbart observationsdata. 

 

 
Figur 5-3 Pelikanflygspår registrerade av radarn under hela undersökningsperioden 

Källa: Jenkins m.fl. (2018) 

   

5.4.2 Typer av effekter 

5.4.2.1 Vilka är de främsta typerna av påverkan? 

Vindkraftens påverkan på fåglar har granskats ingående (Langston & Pullen, 2003; Perrow, 2017) och 

sammanfattas i Ruta 5-11. Förhållandet mellan denna påverkan och projektets livscykel belyses i Tabell 5-8. 

Varje påverkanstyp kan påverka överlevnadsgraden och den reproduktiva framgången hos enskilda individer, 

vilket kan leda till förändringar i en populations demografiska parametrar, där resultatet kan vara en mätbar 

förändring av populationsstorleken. 

Ruta 5-11 Typer av påverkan på fåglar som vanligtvis beaktas i en bedömning av en vindkraftsplan 
eller ett vindkraftsprojekt 

• Kollision: den dödliga interaktionen mellan flygande fåglar och vindturbinernas strukturer. 

• Störningar och undanträngande: förändringar i fåglars beteende kan i praktiken leda till förlust av livsmiljöer och 

potentiellt lägre fortplantningsframgång (Dahl m.fl. 2012), men det finns få studier som bedömer om populationen 
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påverkas. Undanträngande kan vara mätbart inom 200 meters avstånd från turbiner, men kan sträcka sig till över 800 

meter för vissa arter (Hötker 2017, Marques m.fl. 2019). För små och isolerade turbiner kan det vara mindre sannolikt 

att undanträngandeeffekter inträffar (Minderman m.fl. 2012). 

• Barriäreffekter: ett ogenomträngligt område medför ytterligare flygsträckor för att flyga runt platsen och ökar 

energiförbrukningen. 

• Förlust och försämring av livsmiljöer: avlägsnande, fragmentering av eller skada på stödjande livsmiljöer som fåglar 

annars skulle använda. Det finns bevis för att en sådan förlust och nedbrytning av livsmiljöer kan leda till mätbara 

förändringar i populationen (Pearce-Higgins m.fl. 2012, Steinborn m.fl. 2011). 

• Indirekta effekter: förändringar av och tillgången till mängden byten kan t.ex. antingen vara direkt, eller ett resultat 

förändringar i livsmiljöerna. Detta kan vara positivt (Lindeboom m.fl. 2011) eller negativt (Harwood m.fl. 2017), men det 

finns begränsade bevis för att fågelpopulationen påverkas. Fåglar som förolyckats av vindturbiner kan attrahera andra 

fågelarter (asätare, rovfåglar). 

 

Tabell 5-8: Förhållandet mellan typer av påverkan för fåglar under projektets livscykel för vindkraft till havs 

Typer av effekter Projektfas 
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Förlust och försämring av 
livsmiljöer 

 X X X X 

Störningar och 
undanträngande 

X X X X X 

Fragmentering av 
livsmiljöer 

 X X X  

Kollision   X X  

Barriäreffekter  X X X  

Indirekta effekter X X X X X 

 

5.4.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

Vindkraftsanläggningarnas sannolikt betydande effekter på fåglar bedöms normalt i en tvåstegsprocess som 

omfattar kvantifiering av fågeldödlighetens omfattning, följt av en bedömning av förändringen i populationen 

med avseende på bevarandemålen för området i fråga. 

Biologiska faktorer, miljöfaktorer och plan- eller projektutformningsfaktorer kan påverka bedömningen av 

effekterna. Faktorer som vanligtvis beaktas både vid utformningen av metoder för insamling av grundläggande 

data och vid bedömningen av betydelse i fråga om vindkraftsanläggningar och fåglar anges i Ruta 5-12. 

Ruta 5-12: Bestämmande faktorer för insamling av grundläggande data och bedömningen av 
betydelse 

Alla effekter 

• Långlivade, K-selekterade arter med låg reproduktionstakt såsom stora rovfåglar och havsfåglar är mer sårbara än 

små, kortlivade, r-selekterade arter, såsom tättingar. 

• Små och hotade populationer (t.ex. arter i bilaga I) är mer sårbara för ytterligare dödlighetsorsaker än stora populationer 

som är stabila eller växer. 

• Som en naturlig följd är närheten till särskilda skyddsområden – som utsetts på grund av dessa arters förekomst – en 

viktig påverkansfaktor (Marx, 2018). 

 

Kollision 
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• Fågelmorfologi (t.ex. kroppsstorlek, vingstorlek och form) och beteende (t.ex. stigande flygning)97. 

• Abundans och säsongsfaktorer, till exempel platser där ett stort antal arter samlas, såsom våtmarker, och flaskhalsar i 

migrationen. 

• Rörelser: stannfåglar löper större risk än flyttfåglar. 

• Undvikande beteende och beteende som leder till långvarig närhet till turbiner. 

• Flyghastighet (som uppenbart påverkar kollisionsrisken). 

• Flyghöjd (risk för att stöta på blad). 

• Nattlig flygaktivitet (ökad risk på natten). 

• Flygningar under ogynnsamma väderförhållanden (ökad risk vid dimma). 

• Turbinstorlek (ofta relaterad till kapacitet (MW)), vindturbinens rotordiameter (sveparea – riskzon), placering och 

vindenergianläggningens konfiguration (Thaxter m.fl., 2017). 

• Infrastrukturbelysning. 

• Topografi, till exempel platser på hög höjd och läsidan av åsarna i förhållande till den rådande vinden (de Lucas & 

Perrow, 2017). 

 

Störningar och undanträngande 

• Turbinhöjd och vindturbinrotordiameter (sveparea – riskzon). 

• Topografi och landskapets öppenhet. 

• Känsligheten för störningar varierar avsevärt mellan men även inom taxonomiska grupper. Vissa rovfåglar är till 

exempel särskilt känsliga, medan andra är mycket mindre känsliga. Vissa tättingar som migrerar nattetid kan också 

vara särskilt känsliga (även för kollision). 

• Säsongsfaktorer: När det gäller landbaserade vindkraftsanläggningar undviks vindkraftparkerna i högre grad utanför 

parningssäsongen (Villegas-Patraca m.fl., 2012; Hötker, 2017). 

 

Barriäreffekter 

• Säsongsfaktorer: Den ökade kostnaden för upprepade omvägar runt en vindkraftsanläggning för häckfåglar som rör 

sig mellan sina bon och födosöksområden kan vara större än de energikostnader som är förknippade med 

barriäreffekten för flyttfåglar som flyger en omväg runt en vindkraftsanläggning. 

• Kumulativa plan- och/eller projekteffekter: det är osannolikt att en enda vindkraftsanläggning skulle leda till betydande 

extra energikostnader för fåglar till följd av en barriäreffekt. 

 

Förlust och försämring av livsmiljöer 

• Hur flexibel en art är i sin livsmiljö och i vilken utsträckning den kan reagera på förändringar i livsmiljöförhållandena. 

• Storlek och komplexitet för planens eller projektets fotavtryck. 

 

Indirekta effekter 

• Livsmiljöernas och bytesdjurens känslighet och sårbarhet för vindkraftsverksamhet. 

 

Ett exempel på hur och på vilken rumslig skala en signifikanströskel tillämpas ges i Fallstudie 5-5 för regionen 

Flandern (Belgien). 

Ett mer stabilt tillvägagångssätt för att fastställa signifikans är att använda matematiska modeller för att 

uppskatta dödlighet och förutse förändringar i populationsskalan över tid. Modellering är dock svårare att 

tillämpa på enskilda projekt. Dessutom krävs alltid en noggrann tolkning vid modellering, eftersom modeller är 

en förenkling av verkligheten. Vi rekommenderar att modellerna valideras genom mätning av de faktiska 

effekterna på fältet.  

De metoder som ofta används för att uppskatta fågeldödlighet och fastställa signifikans granskas i Laranjeiro 

m.fl. (2018) och sammanfattas i Tabell 5-9. Fler än två metoder kan kombineras för att ge underlag till 

bedömningen, till exempel kan en kollisionsriskmodell användas för att uppskatta fågeldödlighet, och denna 

kan sedan ligga till grund för en livskraftsanalys av populationen för att bedöma de potentiella konsekvenserna 

av den ytterligare dödligheten för populationen. Det finns inga skäl som utesluter att även andra metoder som 

inte förtecknas nedan kan användas, så länge de har en logisk eller empirisk grund. 

                                                      

97 Gamar t.ex. flyger vanligtvis stigande uppåt med ögonen riktade mot området nedanför för att söka av området efter 
döda djur. De ser sig inte omkring och är därför mycket sårbara för kollisioner. 
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Av de sannolikt betydande effekterna på fåglar är det vanligtvis endast förlust och nedbrytning av livsmiljö, 

kollisionsdödlighet, undanträngande och störning som bedöms i detalj.  

Bedömningen av livsmiljöförlust baseras på det område som förlorats eller försämrats (se kapitel 5.2). 

Betydelsen av livsmiljöförluster, antingen genom direkt förlust eller indirekt genom störning och 

undanträngande, kan underbyggas av bedömningar av arternas flexibilitet när det gäller användning av 

livsmiljöer (eller livsmiljöspecialisering) som en första indikation på sannolikheten för att dödlighet kommer att 

inträffa som en följd.  

För att kvantifiera risken för fågelkollision används och parametriseras kollisionsriskmodeller98 med tekniska 

specifikationer för turbiner, fågelmorfologi och variabler som beskriver fåglarnas flygaktivitet. 

Kollisionsriskmodellen, t.ex. bandmodellen (Band 2007 och 2012), ger en uppskattning av det potentiella 

antalet fågelkollisioner som sannolikt kommer att inträffa vid en projekterad vindkraftspark, förutsatt att fåglarna 

inte gör något för att undvika kollisioner med vindturbinerna. För att få realistiska riskuppskattningar korrigeras 

därefter kollisionsriskmodelleringen för att ta hänsyn till fåglarnas beteendesvar på förekomsten av 

vindkraftparker med hjälp av undvikandefrekvenser. I praktiken inbegriper dessa dock även fel och variationer 

i förhållande till både de data som används och själva modellen (Cook m.fl. 2014) snarare än själva 

undvikandebeteendet i sig.  

Även om det finns några få fall av empiriskt härledda undvikandefrekvenser (Perrow 2017) pågår en betydande 

debatt om hur man tillämpar empiriskt härledda undvikandefrekvenser i bandmodellen. Avvikelser mellan 

modellerade prognoser och observerade kollisionshastigheter (de Lucas m.fl. 2008, Ferrer m.fl. 2011) belyser 

behovet av försiktighet i tolkningen av resultaten från kollisionsriskmodeller och behovet av att införliva 

biologiskt realistiska parametrar för fågelbeteende i kollisionsriskmodeller. 

Förekomsten av barriäreffekter är känd (Hötker 2017) och måste beaktas vid alla bedömningar av betydande 

effekter. Det finns dock få belägg för mätbara effekter, även om detta i vissa kumulativa scenarier skulle kunna 

leda till skaleffekter på populationer (Masden m.fl. 2009). 

Tabell 5-9: Metoder som används vid bedömningen av fågeldödlighet99 

Metod 
Förlust och 
försämring av 
livsmiljöer 

Kollision 
Störningar och 
undanträngande 

Barriäreffekter 

Kollisionsriskmodeller  X   

Artfördelningsmodeller  X   

Individbaserade 
modeller 

 
X X X 

Populationsbaserade 
modeller 

X X X X 

Indexbaserade 
modeller100 

X X X X 

 

Fallstudie 5-5: Metod för bedömning av signifikans gällande fåglar och vindkraft i Flandern (Belgien) 

Årlig dödlighet är den aktuella uppskattade dödligheten av naturliga och antropogena orsaker (utan den ytterligare 

dödlighet som är kopplad till planerade vindkraftparker eller kraftledningar) och beräknas normalt på grundval av den 

dödlighet som rapporterats i litteraturen (t.ex. fågelfakta på webbplatsen för BTO101) och information om regionala/lokala 

populationsstorlekar för de bedömda arterna. 

 

För att fastställa en potentiellt signifikant effekt av dödligheten på artpopulationer tillämpas kriteriet om 1 % av den årliga 

dödligheten för arter som faktiskt kan påverkas, om 

                                                      

98 Se översyn av modelltyper av Willmott m.fl. (2012), Grünkorn m.fl. 2016, Masden och Cook (2016) och Shanes (2017). 
99 Se översyn av Laranjeiro m.fl. (2018) för specifika exempel. 
100 Potentiellt användbart när uppgifterna är bristfälliga (Laranjeiro m.fl. 2018) för att underbygga en riskbaserad 
bedömning. 
101 British Trust for Ornithology, se https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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 arten har en lokal (subregional) population som är betydande för regionen Flandern (dvs. > 2 % av den totala 

regionala populationen), och 

 det finns tillräckligt med kvantitativa uppgifter om artens populationsstorlek.  

 

För rikligt förekommande arter med gynnsam bevarandestatus får tröskelvärdet vara högst 5 %. 

 

Dessa tröskelvärden tillämpas i subregional skala, vilket för Flandern innebär följande: 

• För vattenfåglar och måsar som övervintrar, såvida det inte finns tillförlitliga uppgifter på regional nivå, bedöms den 

kumulativa effekten på subregional nivå, närmare bestämt på subpopulationsnivå. Dessa subpopulationer i subregional 

(lokal) skala har identifierats på grundval av ”ekologiskt sammankopplade områden” (se Figur 5-4). 

• För häckfåglar bedöms även kumulativa effekter på subregional nivå, eller vid behov på lokal nivå (dvs. Natura 2000-

området). 

• För flyttfåglar bedöms kumulativa effekter på subregional flygvägsskala (uppskattad population som migrerar inom 

denna flygväg). 

 

Undantag omfattar fall där det inte finns tillräckliga data för att kvantitativt bedöma effekterna, dvs. för vissa fågelarter 

och nästan alla fladdermusarter. En mer kvalitativ bedömning görs i dessa fall, om möjligt även baserat på (tillgängliga) 

kvantitativa uppgifter, samt expertbedömning. Andra undantag är fall där en detaljerad modell för populationseffekt 

används med ett annat resultat, men hittills har detta inte tillämpats i Flandern.   

 
Figur 5-4: Identifierade subpopulationer av övervintrande sjöfåglar och måsar på subregional (lokal) skala i Flandern  

Källa: Everaert, J. (2017) 

 

Användningen av populationsbaserade modeller i bedömningen av betydande effekter har granskats i Green 

m.fl. (2016), O’Brien m.fl. (2017) och Shanes (2017). Användningen av populationslivskraftsanalys ökar 

eftersom plan- eller projektscenarierna ”med” och ”utan” möjliggör en bedömning som är både i linje med 

internationella principer för bästa praxis om konsekvensbedömning (Brownlie & Treweek, 2018) och med 

behovet av att beakta målet om populationsbevarande eller återställande av livsmiljöer för fåglar i 

fågeldirektivet. Till exempel använde Jenkins m.fl. (2018) en Leslie-matrispopulationsmodell, grunden för 

populationslivskraftsanalysen, för att bedöma konsekvenserna av kollisionsdödligheten för en häckpopulation 

av pelikan. Modeller som bygger på populationslivskraftsanalys kräver att populationsvärden och 

demografiska värden erhålls från långsiktiga dataset för de arter som undersöks. Om sådana uppgifter inte 

finns tillgängliga kan andra modeller vara lämpliga, såsom modeller förr potentiellt biologiskt avlägsnande 

(Shanes, 2017). Alternativt skulle integrerad populationsmodellering kunna användas för att uppskatta 

demografiska parametrar från andra datakällor, inklusive undersökningsdata, och de parametrar som därav 
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härleds kan användas i populationslivskraftsanalyser (Shanes, 2017). En detaljerad översyn av integrerad 

populationsmodellering tillhandahålls i Schaub och Abadi (2011). 

Övervakning är nödvändig för att säkerställa att den vetenskapliga grund som underbygger slutsatserna av en 

bedömning förblir giltig på lång sikt. Behovet av, och allmänna strategier för, övervakning diskuteras i kapitel 

6. För fåglar är övervakningen vanligtvis inriktad på kollisionsrisk och på att förstå om kollisionsriskmodellerna 

stämmer i verkligheten. För att kunna göra detta är det nödvändigt att söka efter och identifiera individer som 

dödats av kollisioner med vindturbiner och sedan uppskatta det totala antalet kollisioner. En översyn av de 

statistiska analysprinciper som tillämpas för att uppskatta kollisionsdödligheten utifrån sökningar efter döda 

kroppar ges i Huso m.fl. (2017). Statistisk snedvridning till följd av skillnader mellan det sökbara området och 

det totala område där en död kropp kan falla, sökningseffektivitet och antal asätare, måste beaktas vid alla 

uppskattningar av kollisionsdödlighet.  Metodologisk vägledning om utförande av kroppseftersökningar ges i 

nationell vägledning (se t.ex. Atienza m.fl. 2014 för Spanien). Programverktyg för att uppskatta 

kollisionsdödlighet från undersökningsdata om döda kroppar finns tillgängliga från ett antal källor, till exempel 

R-package carcass (Korner-Nievergelt m.fl. 2015) och GenEst (Generalized Estimator) (Simonis m.fl. 2018). 

En sammanfattning av GenEst ges i Fallstudie 5-6. 

Fallstudie 5-6: GenEst – Ett verktyg för utvärdering av kollisionsdödlighet vid vindkraftsanläggningar 

Problem: 

Det är svårt att kvantifiera kollisionsrisk med hjälp av tekniker för likhantering både i termer av tid och utrymme, och en 

viss grad av statistisk modellering är därför nödvändig för att fullt ut förstå den risk som infrastruktur för 

vindkraftsanläggningar utsätter fladdermöss och fåglar för. Dessa metoder varierar dock ofta när det gäller de faktorer 

som beaktas och därför är uppgifterna mellan platserna knappast jämförbara.  

 

Lösning: 

GenEst är en allmän uppskattare av dödlighet, som beräknar antalet förolyckade fåglar och fladdermöss vid 

vindkraftparker där detekteringen är bristfällig. Programvaran finns tillgänglig i det statistiska paketet ”R” eller som ett 

grafiskt användargränssnitt och möjliggör därför enkel åtkomst för dem som kanske inte har erfarenhet av statistik, 

komplex matematik eller datorprogrammering.    

Praktiska/tekniska överväganden: 

De data som erhålls från insamling av döda individer vid en vindkraftsanläggning är ofullständiga och för en korrekt 

representation krävs en rad finskaliga faktorer (såsom predation, klimat och olycksfall). Denna metod kräver viss 

utbildning innan den används effektivt, antingen via det grafiska användargränssnittet eller i den grundläggande R-

programmeringssyntaxen, men inlärningskurvan är betydligt mindre än för manuell modellberäkning.  

 

Fördelar: 

Programvaran GenEst finns tillgänglig i R eller som ett grafiskt användargränssnitt och möjliggör därför enkel åtkomst för 

dem som kanske inte har erfarenhet av statistik, komplex matematik eller datorprogrammering. Som är standard för alla 

R-paket lagras vägledningar och är fritt tillgängliga i det övergripande R-arkivnätverket (CRAN) (Dalthorp m.fl. 2019). 

Programvara med öppen källkod och modelldesign (Dalthorp m.fl. 2018) innebär att resultaten är jämförbara mellan 

projekt som har använt samma verktyg och därför är bättre underbyggda. 

Källa:  

Dalthorp 2019 & Dalthorp 2018.  

 

 

Fallstudie 5-7: Identifiering av undanträngningseffekter på kungsörn (Aquila chrysaetos) genom GPS-
spårning i Frankrike 

Franska Centralmassivet hyser en liten population av kungsörnar som potentiellt kan påverkas av utvecklingen av 

vindkraftparker. En studie genomfördes för att bedöma tillförlitligheten hos de metoder som vanligtvis används i 

konsekvensbedömningar och för att utveckla nya metoder. Syftet med studien var också att förbättra kunskapen om 

dessa effekter. För att uppnå dessa mål utrustades två kungsörnar, som ingick i populationen av arten i området, med 

GPS-spårningsanordningar under perioden 2014–2015 (baslinje) och 2016–2017 (efter uppförandet av 

vindkraftparkerna). Studien visade att arten, tvärtemot slutsatserna i konsekvensbedömningarna, inte längre använde en 

stor del av livsmiljön efter att de två vindkraftparkerna byggts i kärnområdet för deras jaktlivsmiljö (Figur 5-5).  
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Figur 5-5: Undanträngande av kungsörn på grund av uppförandet av vindkraftparker i franska Centralmassivet (den 
vänstra figuren visar situationen 2015, när de två vindkraftparkerna ännu inte hade byggts i mitten av örnarnas revir; den 
högra siffran visar situationen under 2016, efter att de två vindkraftparkerna hade byggts).   

 

Studien bekräftar också att kungsörnen är känslig för kollisionsrisker relaterade till vindturbiner. Även försiktighet krävs 

vid generalisering av studiens resultat, som bygger på GPS-övervakningen av ett enda par, visar detta fall de betydande 

effekterna av tre vindkraftparker på örnarnas territorium när det gäller hur örnarna väljer sina rutter och jaktområden. 

Förekomsten av vindkraftparker minskar deras livsmiljö (+/- 450 ha mindre livsmiljöer) och påverkar hur de rör sig från 

ett område till ett annat. 

Källa: Itty (2018) 

 

Osäkerheter och utmaningar som uppstod vid bedömningen av sannolikt betydande effekter på fåglar, och 

som kan kräva ytterligare insamling av grundläggande data eller tillämpning av försiktighetsprincipen 

sammanfattas i Ruta 5-13. 

Ruta 5-13: Ruta Viktiga utmaningar vid bedömning av betydelsen av effekter på fåglar 

Kollision 

• Kunskap om faktorer som är förknippade med kollisionsrisk, till exempel födosök och territoriellt beteende samt vind- 

och topografiinteraktion, är vanligtvis platsspecifik och baseras endast på relativt vanliga arter (Watson m.fl. 2018). 

• Abundans och säsongsbundenhet, till exempel i områden där ett stort antal känsliga arter samlas såsom våtmarker 

och vid flaskhalsar i migrationen, med hög populationstäthet eller livsmiljölämplighet (Huck m.fl. 2019). 

 

Störningar och undanträngande 

• Den mätbara förändringen i en artpopulation skiljer sig ofta åt mellan olika projektplatser.  

• Det finns begränsade empiriska data som stöder indexbaserade modellprognoser. Se Fallstudie 5-7 med empiriska 

bevis baserade på GPS-spårningstekniker.  

 

Barriäreffekter 
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• De empiriska uppgifterna är begränsade eftersom man i tidigare studier har tillämpat olämpliga metoder, inte har 

differentierat barriäreffekter från undanträngningseffekter och på grund av begränsningar för radarteknik, till exempel 

vid identifiering av arter. 

• Det finns begränsade empiriska data om häckfåglar eftersom tidigare studier har fokuserat på flyttfåglar. 

• Den kumulativa barriäreffekten på långväga migranter när det gäller att undvika flera anläggningar längs 

migrationsrutten förblir ostuderad. 

 

Förlust och försämring av livsmiljöer 

• De empiriska uppgifterna till stöd för identifiering av hot eller indexbaserade modellprognoser är begränsade. 

 

Indirekta effekter 

• Det finns begränsade empiriska uppgifter om mottaglighet och sårbarhet för bytesdjurarter och vikten av överlevnad 

och fortplantningsframgång för fågelarten i fråga. 

 

Ett antal viktiga rekommendationer för bedömning av sannolikt betydande effekter på fåglar sammanfattas i 

Ruta 5-14. 

Ruta 5-14: Viktiga rekommendationer för bedömning av betydelsen av effekter på fåglar 

• Definiera tydliga betydelsekriterier som är kopplade till bevarandemålen för de berörda fåglarna, som är 

kontextspecifika (från fall till fall) och vetenskapligt underbyggda.  

• Säkerställ tillgången till data, särskilt när det gäller fågeldödlighet och efterföljande effekter på populationer på en 

lämplig skala för att underbygga bedömningar på plannivå och detaljerade projektspecifika undersökningar och 

bedömningar. 

• Investera i forskning för att fylla i de kunskapsluckor som anges i Ruta 5-13. 

• Dra nytta av den ökade tillgången till övervakningsrapporter utförda efter uppförandet av anläggningar för att förbättra 

faktabasen. 

 

5.4.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

5.4.3.1 Inledning 

Följande avsnitt ger en översikt över möjliga riskreducerande åtgärder som föreslås eller tillämpas för att 

minimera effekterna av utvecklingen av landbaserad vindkraft på fåglar. Dessa åtgärders begränsningar bör 

beaktas, särskilt när vindturbiner installeras på platser med högt värde för fågelfaunan och där osäkerheten är 

betydande om huruvida vissa av de angivna åtgärderna kommer att vara effektiva. Lämplig placering av 

vindkraftparker och tillhörande infrastruktur (makroplacering) är den mest uppenbara riskreducerande 

åtgärden för att undvika negativa effekter på fåglar och vilda djur i allmänhet. 

5.4.3.2 Mikroplacering: Turbinarrangemang och placering 

Mikroplacering syftar till att undvika eller minska kollisionsrisk, undanträngande och barriäreffekter. 

Med grundläggande fältundersökningsdata eller operativa övervakningsdata som stöd, avses med 

mikroplacering den process genom vilken enskilda turbiner placeras i områden som lämpar sig för 

anläggningar med låg ekologisk risk. Metoder som bygger på geografiska informationssystem (GIS)102 

används ofta som underlag för beslut om mikroplacering, antingen genom kartläggning av t.ex. hur fåglar 

använder sina livsmiljöer och rör sig, eller genom kartläggning av atmosfäriska och topografiska egenskaper, 

såsom termiska och orografiska uppåtdrag, som är kända för att påverka kollisionsrisken. 

Flera studier har visat på en ojämn fördelning av kollisionsrisken mellan vindkraftparker, där ett litet antal 

turbiner har oproportionerlig effekt (se även Fallstudie 5-5). Turbiner som är förknippade med vissa geografiska 

kännetecken, såsom åsar, har sannolikt större effekt. Effekten av turbinkonfiguration är dock sannolikt mycket 

                                                      

102 Se till exempel Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT) 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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plats- och artspecifik. Flyttfåglar gynnas sannolikt av ett större avstånd mellan turbinerna, vilket skapar 

flygkorridorer, eller av att turbinerna placeras i separata diskreta kluster (May 2017). Mikroplaceringens 

effektivitet stöds för närvarande inte av empiriska bevis, utan av prediktiv modellering (Arnett och May 2016).  

5.4.3.3 Infrastrukturutformning: Turbinantal och tekniska specifikationer (inklusive 
belysning) 

Infrastrukturens utformning syftar till att minska kollisionsrisken, men den kan även påverka undanträngande 

och barriäreffekter. 

Med hjälp av grundläggande fältundersökningsdata eller operativa övervakningsdata med prediktiv 

modellering, såsom kollisionsriskmodeller, kan effekterna av turbinantal och turbinernas utformning 

undersökas för fastställande av en slutlig konstruktion som kan anses ha låg ekologisk risk. 

I allmänhet är färre och större turbiner, placerade längre isär, att föredra framför många tätt placerade små 

turbiner (May 2017). Effektiviteten av turbinernas utformning stöds av vissa empiriska belägg (t.ex. Loss m.fl. 

2013), men en ökad rotordiameter (kollisionsriskfönster) och minskad rotorhastighet kan endast minska 

kollisionsrisken vid en mellanliggande kombination. Även om sådan utformning (dvs. färre och större turbiner) 

kan minska kollisionsrisken för de flesta lokala arter, kan risken vara större för att arter flyger på högre höjder, 

till exempel under säsongsmigration. Detta måste fortfarande underbyggas av bevis. 

Vindturbinbelysning verkar inte öka kollisionsrisken för fladdermöss eller migrerande sångfåglar103.  

När det gäller störning för häckfåglar, om alla andra faktorer är likvärdiga, har högre turbiner en mindre 

inverkan på häckfåglar. Turbiner med längre blad har en större negativ inverkan (Miao m.fl. 2019). 

5.4.3.4 Tidsplanering: Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt 
känsliga perioder. 

Syftet med tidsplanering är att undvika eller minska störningen för och undanträngandet av fåglar under vissa 

kritiska perioder, och kan vara mer användbart vid konstruktion, uppgradering och avveckling än under drift. 

Tidsplanering innebär att verksamheten antingen avbryts eller minskas under ekologiskt känsliga perioder. Ett 

annat alternativ är att fasa in aktiviteterna, så att de fortsätter men endast på mindre känsliga platser. Detta 

kan göras genom att man använder befintlig ekologisk kunskap om de arter som kan förekomma vid 

vindkraftsanläggningen, grundläggande fältundersökningar eller operativa övervakningsdata. 

Det är praxis att utföra potentiellt störande verksamheter under perioder då känsliga och sårbara arter inte 

finns på plats, och t.ex. undvika samlingar av vattenfåglar under vintern när den energikostnaden orsakad av 

störningar är som högst, eller undvika parningssäsongen när risken för att skada, förstöra eller störa aktiva 

bon är hög. 

5.4.3.5 Störningsminskning: Alternativa konstruktionsmetoder och barriärer 

Syftet med alternativa konstruktionsmetoder och barriärer är att undvika eller minska störningar och 

undanträngande. Sådana åtgärder är i regel sannolikt effektiva när de genomförs, även om det finns 

begränsade publicerade bevis för detta.  

Alla åtgärder för att undvika eller minska oljud eller visuella stimuli som är kända för eller sannolikt kan orsaka 

en förändring i fågelarternas beteende bör övervägas. Detta inbegriper åtgärder som kan minska oljudsnivån 

från den potentiellt störande verksamheten, minska det oljud som tas emot av den känsliga mottagaren eller 

blockera visuella stimuli, såsom närvaron av människor. 

De alternativa konstruktionsmetodernas effektivitet måste beaktas från fall till fall och bör stödjas av prediktiva 

oljudsmodeller. Till exempel kan slagspontning orsaka störningar hos fåglar, men användning av en icke-

metallisk ”docka” mellan hammaren och kåpan (British Standards Institute, 2013) skulle kunna minska 

bullernivåerna tillräckligt vid mottagaren och en sannolikt betydande effekt skulle därmed kunna undvikas. 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/ 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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Andra metoder för att undvika störande, plötsliga ljud kan t.ex. vara att använda vibrationer för att driva eller 

skruva ner stolpar (continuous flight augur) i marken. 

Akustiska barriärers effektivitet är beroende av barriärmaterial, placering, dimension och form. En barriär bör 

minska oljudsnivåerna bakom sig, i en ”skuggzon”. Den måste vara tillräckligt hög och lång för att maximera 

skuggzonen så att den omfattar det område som upptas av mottagaren. Ju närmare barriären är källan till 

oljudet, desto mindre behöver den vara. Material som mineralull, träfiber, fiberglas och betong med hål eller 

en blandning av olika material kan förbättra barriärens oljudsdämpande förmåga (Pigasse & Kragh, 2011). 

Bedömningen av akustiska barriärers effektivitet måste stödjas av prediktiv oljudsmodellering. 

Skärmar för att utestänga även människor såväl som för att blockera oljud från ekologiskt känsliga områden 

har använts, särskilt när det gäller vattenfåglar, och anses vara effektiva (Cutts m.fl. 2009). 

5.4.3.6 Begränsning: Tidsplan för turbindrift 

Trots att stoppade vindturbiner inte förhindrar nattkollisioner från att ske under migrationen (huvudsakligen för 

tättingar) kan tillfällig begränsning vara ett effektivt medel för att undvika eller minska kollisionsrisken, särskilt 

under ekologiskt känsliga perioder.  

Många föreslagna åtgärder är inriktade på att justera vindkraftparken, till exempel genom att tillfälligt stänga 

av turbiner när fåglarna befinner sig i närheten. Tillfällig ”avstängning på begäran” har införts vid ett litet antal 

vindkraftparker (se Fallstudie 5-8 och Fallstudie 5-9). Tekniker använder en kombination av mänskliga 

observatörer, flygradar (Tome m.fl. 2011, 2017) och ibland video (Collier m.fl. 2011) för att förutse potentiella 

kollisioner och sedan tillfälligt stänga av turbinerna. I vissa fall används ett videobaserat detektionssystem som 

kallas DtBird®104. DTBird® är ett självfungerande system för övervakning av fåglar och/eller begränsning av 

dödlighet vid vindkraftverk på land och till havs. Systemet detekterar automatiskt fåglar och kan vidta två 

oberoende åtgärder för att minska risken för fågelkollisioner: aktivera varningsljud och/eller stoppa 

vindturbinen.  

Avstängning på begäran kan fungera effektivt och med minimal förlust av den totala energiproduktionen. För 

detta krävs dock kompetenta, samvetsgranna tekniker och metoden kan därför vara svår att upprätthålla och 

kostsam att finansiera på lång sikt. Avstängning på begäran är mest effektivt (och överkomligt) när det bara 

krävs under en begränsad och förutsägbar tidsperiod, till exempel vid vissa perioder under parnings- eller 

migrationssäsongen (t.ex. de dagar då migrationen är som störst). Som en försiktighetsåtgärd är det god praxis 

att inkludera en viss nivå av begränsning i kostnadsmodellen för en vindkraftsanläggning, för att både erkänna 

de finansiella riskerna och riskerna för den biologiska mångfalden och samtidigt upprätthålla ett ekonomiskt 

livskraftigt projekt. Effektiviteten för en avstängning på begäran som tillämpas året runt är okänd, och sannolikt 

både svårare att samordna och sannolikt mindre ekonomiskt bärkraftig. Anläggningar som tillämpar 

avstängning på begäran bör ha robusta övervakningsprotokoll för att säkerställa att kollisioner verkligen 

förhindras. 

”Avstängning på begäran” tillämpas vanligtvis för en uppsättning arter som anses löpa ökad risk eller där artens 

bevarandestatus är av betydelse. Den är sällan utformad för att förhindra alla fågelkollisioner. Det är viktigt att 

komma överens om denna uppsättning arter i samarbete med kvalificerade och erfarna ekologer. 

Med tanke på dessa omständigheter och begränsningar råder det ingen allmän enighet om att denna åtgärd 

är effektiv. I Tyskland tillämpas sådana åtgärder endast i enskilda fall (som tester). De ses ännu inte som 

normala metoder eller metoder för god praxis. Det behövs mer forskning om och utveckling av de aviära radar- 

och videobaserade detekteringssystemen för att förbättra effektiviteten, genomförbarheten och tillförlitligheten. 

För närvarande har systemen inte tillräcklig kontroll över genomförbarheten (t.ex. detektering av målarter med 

låg felfrekvens)105. Enligt den senaste forskningen (Everaert, 2018) är de tillgängliga informationskällor som 

används för att förutsäga fågelmigrationens intensitet användbara för att förbättra säkerheten i det militära 

flygvapnet, men inte tillräckligt tillförlitliga för att hantera avstängning på begäran av vindturbiner under 

fågelmigration. Detta skulle kunna förbättras i framtiden genom bättre och mer lokala prognosmodeller som 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf 
105 Se även https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/ 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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stöds av meteorologiska och lokala fågelradar. Som framgår av Fallstudie 5-8 och Fallstudie 5-9 verkar 

åtgärder för ”avstängning på begäran” fortfarande kräva ytterligare mänskliga observatörer.  

En annan tillämpning av åtgärden ”avstängning på begäran” illustreras i Fallstudie 5-10. Den avser särskilda 

jordbruksverksamheter som kan locka till sig rovfåglar i närheten av vindkraftparker.  

Med tanke på de potentiella konsekvenserna för ett vindkraftsprojekts ekonomiska bärkraft skulle sådana 

åtgärder för ”avstängning på begäran” kunna ses som en sista utväg, som genomförs endast efter att alla 

andra alternativ har utforskats.   

Fallstudie 5-8: Observatörsassisterad avstängning på begäran (Tarifa, Spanien) 

Mellan 2008 och 2009 övervakades tio vindkraftparker med totalt 244 turbiner dagligen för dokumentering av 

kollisionsdödligheten för gåsgam, Gyps fulvus. När en gam observerades flyga i en bana som potentiellt kunde resultera 

i en kollision med turbinblad, eller när en grupp gamar flög inom eller nära en vindkraftspark, skulle observatören kontakta 

vindkraftverkets kontrollkontor för att stänga av de turbiner som berördes. Turbinen kunde stoppas inom högst tre minuter.  

 

Det förekom 4 408 turbinstopp, och nedstängningen på begäran minskade gåsgamens dödlighet med 50 % medan 

energiproduktionförlusten låg på endast 0,7 %. I genomsnitt genomfördes avstängningen under sammanlagt 6 timmar 

och 20 minuter per turbin och år, och medeltiden för ett stopp var strax över 22 minuter. 

Källa: de Lucas m.fl. (2012) 

 

Fallstudie 5-9: Radarassisterad avstängning på begäran, Barão de São João Wind Farm, Portugal 

På E.ON:s 50 MW-vindkraftpark i Barao Sao Joao106, som ligger längs en flyttfågelväg, tillämpades ett RASOD-protokoll 

(radar-assided shutdown on demand) för avstängning på begäran, baserat på en fördefinierad uppsättning kriterier. 

 

Här användes ett övervakningsteam, som arbetade från utkiksplatser för att övervaka flyttfågelaktiviteten. Radardata i 

realtid gav övervakningsteamsamordnaren information av bättre kvalitet för att kunna bestämma om en avstängning 

skulle inledas. Med tiden har övervakningsgruppens erfarenheter påverkat RASOD-metodens effektivitet i positiv riktning: 

den genomsnittliga tid det tog för en avstängning att ske efter att den begärdes minskade med 91 % och den 

genomsnittliga årliga motsvarande avstängningstiden minskade med 86 % under perioden 2010–2014. 

 

Turbinbladen kunde immobiliseras inom cirka 15 sekunder efter att en avstängning inletts, med hjälp av ett system för 

övervakningskontroll och datainsamling (supervisory control and data acquisition, SCADA) som möjliggjorde tillgång till 

och styrning av enskilda vindturbiner och vindkraftparker i realtid. Dessutom startades turbinerna om igen utan behov av 

ytterligare kommunikation med operativ personal.  

 

Inga kollisioner med flyttfåglar registrerades under den tid som avstängningsprotokollet tillämpades. Under 

femårsstudiens sista år motsvarade den totala ekvivalenta avstängningsperioden 0,2 % av den årliga tillgängliga 

ekvivalenta tiden, och mer än 40 % av de likvärdiga avstängningsperioderna ledde till försumbara energiförluster på 

grund av låga vindhastigheter. 

Källa: Tomé, 2017. 

 

Fallstudie 5-10: Avstängning vid skörd av grödor, Tyskland 

Att stänga av vindturbinerna kan vara användbart när jordbrukare skördar sina grödor eller plöjer nedanför dem. Skälet 

är – beroende på område och på rovfågelsart – att fler rovfåglar jagar i ett område under och efter skörden på grund av 

den ökade exponeringen av maskar och andra små (döda) djur (t.ex. möss).  

 

                                                      

106 E.ON är ett europeiskt elföretag med säte i Essen, Tyskland. 
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Erfarenheten har dock visat att det ur logistisk synvinkel är ganska komplicerat att genomföra denna åtgärd. Här krävs 

en proaktiv inställning från jordbrukarna, som behöver informera platsoperatören om sina jordbruksverksamheter, vilket 

inte alltid sker. 

 

 

Källa: Workshop om inverkan av landbaserad vindkraft och solenergi på arter och livsmiljöer som skyddas enligt fågel- 

och habitatdirektiven, hölls i Darmstadt i Tyskland den 14 december 2018 (källa: Ubbo Mammen – https://www.natur-

und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/ 

 

5.4.3.7 Akustiska och visuella avskräckningsmedel 

Användningen av avskräckningsmedel syftar till att minska risken för kollision. Beläggen för att sådan teknik 

är effektiv är fortfarande begränsade, och det är troligt att dess effektivitet är mycket plats- och artspecifik. 

Avskräckande medel innebär vanligen installation av anordningar som avger hörbara eller visuella stimuli 

antingen konstant, intermittent eller när de utlöses av ett fågeldetekteringssystem (t.ex. DtBird®, se kapitel 

5.4.3.6). Passiva avskräckningsmedel såsom färgmålning kan också användas på turbintorn och turbinblad, 

även om de inte är tillåtna överallt i EU. I Frankrike, till exempel, måste vindturbiner vara jämnt vita eller ljusgrå.   

Visuella och hörbara signaler har testats som ett sätt att varna fåglar för turbiner eller skrämma bort dem. 

Åtgärderna har omfattat målning av rotorblad för att göra dem mer synliga, användning av pulserande ljus för 

att avskräcka flyttfåglar som migrerar på natten, och installation av anordningar med avskräckande ljud såsom 

larm- och nödsignaler och lågfrekvent infraljud. Forskare i Frankrike testade nyligen ett visuellt mönster som 

skapar en optisk illusion föreställande ”hotfulla” ögon för att hålla rovfåglar borta från landningsbanan på en 

flygplats. Enligt forskarna skulle tekniken kunna fungera för vindkraftparker, men detta har ännu inte testats 

(Hausberger m.fl. 2018). 

Fallstudie 5-11: Ökad synlighet för målade turbinblad och turbintorn vid Smøla vindkraftpark, Norge 

I ett forskningsprojekt i Norge (2014) med fyra turbiner i vindkraftparken i Smøla målade man ett rotorblad svart för att se 

om dödligheten kunde minskas genom att bladet gjordes mer synligt för fåglar. Dessutom målades basen på tio turbiner 

svarta upp till 10 meter över marken under somrarna 2014 och 2015. Forskningsresultaten är ännu inte publicerade, men 

enligt de första indikationerna förefaller dödligheten hos dalripan (Lagopus lagopus), den art som oftast hittades död 

under turbinerna, ha minskat till följd av dessa visuella modifieringar. Forskningen pågår fortfarande. 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/


 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 154  

 

 

 

 

 

Källa:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World Authors: Watson, 2018 

• Foto: Espen Lie Dahl 

 

Fallstudie 5-12: Användning av ett automatiskt kollisionsundvikningssystem för att minska effekten 
av kollisioner på pelikaner (Pelecanus crispus och Pelecanus onocrotalus) i Prespa Park, Grekland 

En vindkraftspark på ca 29 MW ligger bredvid Prespa Lake i Grekland, ett område som omfattar två Natura 2000-områden 

samt Ramsar-våtmark.  

 

På grund av att 20 % av den globala populationen av krushuvad pelikan (Pelecanus crispus) och vit pelikan (Pelecanus 

onocrotalus) finns i det större området, och framför allt eftersom pelikanerna frekvent passerar genom vindkraftparken 

för att ta sig till andra våtmarker, installerades ett automatiskt system för att undvika kollision med fåglar 2013. Systemet 

använder kameror med hög precision för att identifiera de pelikaner som flyger in i området, och om fåglar flyger inom 

kollisionsriskområdet aktiveras varningsljud för att avskräcka pelikanerna och/eller tillfälligt stänga av vindturbinerna.  

 

Inga kollisioner upptäcktes under övervakningsperioden och därför ansågs det automatiska systemet för undvikande vara 

en effektiv åtgärd. 

Källa: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Förvaltning av livsmiljöer: locka bort och avskräcka arter från turbiner 

Åtgärder för förvaltning av livsmiljöer syftar till att minska kollisionsrisken. Åtgärderna har vanligtvis omfattat 

tillämpningen av ett förvaltningssystem (plats och tidpunkt) för att minska tillgången till bytesdjur, och skapande 

eller förbättring av livsmiljöer för att locka bort fåglarna från turbinerna. Att tillhandahålla kompletterande föda 

anses också vara en effektiv åtgärd. 
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Sådana åtgärder, granskade av Gartman m.fl. (2016), måste övervägas från plats till plats och för varje art för 

sig. Det är känt att förvaltning av livsmiljöer för att ändra förekomsten av bytesdjur och minska kollisioner är 

effektivt, även om detta baseras på ett relativt litet antal publicerade fall (se till exempel Fallstudie 5-13).  

Scottish Natural Heritage (2016) anser att man i de flesta fall inte bör förlita sig på livsmiljöförvaltning för att 

locka bort fåglar som jorduggla och blå kärrhök från turbiner på grund av osäkerhet om huruvida åtgärderna 

är effektiva. Effektiviteten och de ekologiska konsekvenserna av avledande utfodring måste beaktas från fall 

till fall. 

Fallstudie 5-13: Förvaltning av livsmiljöer för att minska kollisionsrisken för rödfalk (Falco naumanni), 
Spanien 

Operativ övervakning genomfördes vid tre vindkraftverk (Cerro del Palo, Cerro Calderón och La Muela) bestående av 99 

turbiner, för att fastställa de variabler som är förknippade med kollisionsdödligheten för rödfalk (Falco naumanni). På 

grundval av den information som erhölls genomfördes en begränsande åtgärd för att undvika och minimera kollisionerna. 

Vid turbiner med hög kollisionsdödlighet luckrades jorden runt turbinbasen upp för att minska mängden vegetation och 

därmed mängden potentiella byten, främst hopprätvingar. Under de två år då livsmiljöförvaltningen övervakades 

registrerades inga kollisioner där jorden hade luckrats upp. Åtgärden är en enkel och billig procedur som avsevärt och 

effektivt minskar kollisionsdödligheten för rödfalk. 

Källa: Pescador, 2019. 

 

5.5 Övriga arter 

5.5.1 Inledning 

Det har forskats relativt lite om de potentiella effekterna av utbyggnaden av landbaserad vindkraft på andra 

arter än fåglar och fladdermöss. En uttömmande förteckning över EU-skyddade arter som anges i bilagorna 

II, IV och V till habitatdirektivet återfinns i bilaga II till kommissionens vägledning om strängt skyddade arter. 

Det är viktigt att komma ihåg att parnings- och viloplatserna för de arter som förtecknas i bilaga IV till 

habitatdirektivet är skyddade mot störningar. Om sådana störningar förväntas inträffa kan ett lämpligt undantag 

tillämpas om villkoren för dess användning är uppfyllda. Vid bedömningen av effekterna bör särskild 

uppmärksamhet ägnas åt direkta och indirekta förändringar av livsmiljöernas kvantitet och kvalitet. 

Osäkerhetsnivån är betydligt högre när det gäller vindkraftens utbyggnad och tillhörande infrastruktur för andra 

arter än fåglar och fladdermöss. Om de EU-skyddade arterna inte är fåglar eller fladdermöss är det viktigt att 

de sannolikt betydande effekterna fastställs på grundval av en omfattande översyn av bästa tillgängliga 

vetenskapliga information om de berörda arterna eller artgrupperna.  

Om det råder osäkerhet och inom ramen för försiktighetsprincipen måste bedömningen av vad som kommer 

att hända med området om planen eller projektet genomförs vara förenlig med ”att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus” hos berörda livsmiljöer eller arter107.  

I detta kapitel sammanfattas den nuvarande kunskapsnivån när det gäller de potentiella effekterna av 

utbyggnad av vindkraft på land för andra arter än fåglar och fladdermöss. 

5.5.2 Typer av effekter 

5.5.2.1 Däggdjur 

En översyn av samspelet mellan däggdjur och vindkraft som genomfördes av Helldin m.fl. 2012 fann få bevis 

för betydande effekter. Ett betydande tillfälligt undvikande bland stora köttätare och hovdjur rapporterades 

dock (Helldin m.fl. 2017).  Även om arter som kräver stora ytor av ostörda livsmiljöer löper störst risk att 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman m.fl. ECLI:EU:C:2012:743, [2012] domstolens avgöranden (rättsfallssamlingen – generell), 
punkt 50. 
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drabbas av betydande effekter, kan effekter på arter som tolererar störningar också uppstå när förhållandena 

i ostörda livsmiljölappar i landskapsförändringen ändras (Helldin m.fl. 2017).  

Annan forskning visade att grävlingar (Meles meles) i Förenade kungariket upplevde ökade stressnivåer 

orsakade av vindturbinbuller (Agnew, 2016). Hårkortisolnivåerna undersöktes för att fastställa om grävlingarna 

var fysiologiskt stressade. Håret på grävlingar som bodde mindre än 1 km från en vindkraftpark hade en 

kortisolnivå som var 264 % högre än kortisolnivån hos grävlingar som bodde mer än 10 km från en 

vindkraftspark. Inga skillnader konstaterades mellan kortisolnivåerna hos grävlingar som bodde nära 

vindkraftparker i drift sedan 2009 och 2012, vilket tyder på att djuren inte vänjer sig vid turbinstörningar. Högre 

kortisolnivåer hos berörda grävlingar kan påverka deras immunsystem, vilket kan leda till ökad risk för infektion 

och sjukdomar i grävlingspopulationen. 

Lopucki (2018) observerade inga negativa effekter på den geografiska fördelningen av europeisk hamster 

(Cricetus cricetus) inom vindkraftparker i Polen. Lopucki, R., & Mróz, I. (2016) fann ingen inverkan av 

vindkraftens utbyggnad på mångfalden och förekomsten av små däggdjursarter. För större däggdjur 

registrerade Costa m.fl. (2017) undanträngande av boplatser (lyor) med upp till 2,5 km för gråvarg (Canis 

lupus) vid vindkraftsanläggningar i Portugal. Författarna observerade också lägre reproduktionstakt under 

konstruktionen och de första åren av drift.  

Lopucki m.fl. (2017) upptäckte att både rådjur och fältharar (Lepus europaeus) undvek 

vindkraftsanläggningens innerområde och att frekvensen för användning av livsmiljöerna inom 700 m från 

anläggningen minskade. För dessa arter, som är beroende av hörsel för att upptäcka rovdjur, kan detta 

undanträngande vara ett resultat av deras nedsatta förmåga att upptäcka rovdjur, i synnerhet där 

rovdjurstrycket är stort. Rödräv (Vulpes vulpes) konstaterades vistas i vindkraftsutbyggnadens innerområde 

mindre ofta, möjligen till följd av minskad tillgång till bytesdjur (fälthare) och nedsatt hörselförmåga vid jakt. 

Rödräv använder troligen tillfartsvägar och tar hand om kadaver från fåglar som dödats genom kollisioner med 

driftturbiner. 

Vissa överväganden om effekterna på däggdjur finns i Ruta 5-15. 

Ruta 5-15: Överväganden om inverkan på däggdjur (anpassade från Helldin m.fl. 2012) 

• Störningar under konstruktionen kan vara tillfälliga. 

• Effekternas betydelse är sannolikt beroende av tillgången på livsmiljöer och befintliga störningsnivåer i det större 

landskapet. 

• Undvikande av stora områden runt tillhörande infrastruktur såsom kraftledningar kan observeras. 

• Undanträngande av boplatser för större rovdjur kan observeras. 

• Nya tillfartsvägar kan underlätta enskilda individers förflyttning (men följaktligen även sätta dem i kontakt med 

vägtrafiken). 

• Betydande effekter kan sannolikt uppstå i mer avlägsna, högt belägna och för närvarande otillgängliga områden där 

en förbättrad tillgång för rekreation, jakt och fritidsaktiviteter leder till ökad mänsklig närvaro och trafik. 

• Arternas tillvänjning kan inte tas för given eftersom den beror på variationer mellan arter, kön, ålder, individ, årstid, typ 

av störning och på hur ofta och förutsägbar störningen är. 

• Effekternas betydelse kommer sannolikt att stå i direkt proportion till vindkraftens storlek. 

• Ackumuleringen av många små effekter skulle kunna vara betydande på populationsnivå. 

 

5.5.2.2 Amfibier och reptiler 

Enligt en översyn av vindkraftens effekter på reptiler och groddjur (herpetofaunan) finns få publicerade belägg 

avseende dessa arter (Lovich m.fl. 2018). Verksamheten vid utbyggnaden av vindkraftsanläggningar 

konstaterades medföra oavsiktlig reptildödlighet, med undanträngande på lång sikt från de områden som har 

den högsta turbinkoncentrationen på lång sikt (ökengoffersköldpadda, Gopherus agassizii).  

Morisk landsköldpadda (Testudo graeca) – som klassificerats som sårbar och rödlistats av Internationella 

naturvårdsunionen (IUCN) – kan påverkas av förlust och fragmentering av livsmiljöer nära tillfartsvägar vid 

uppförandet av vindkraftparker i sydöstra Europa, särskilt när dessa byggs i livsmiljöer i bergs- eller 

stäppområden. Se även Fallstudie 5-1.   
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Forskning som genomförts i Portugal med hjälp av modeller och simuleringar baserade på empiriska data visar 

att artrikedomen bland ryggradsdjur (inklusive herpetofaunan) minskade med nästan 20 % efter installationen 

av endast två stora turbiner med en pelare vardera. Indirekta effekter kan dock uppstå när utbyggnaden av 

vindkraft minskar förekomsten av arter som livnär sig på groddjur och kräldjur, vilket kan förklara den ökade 

reptiltätheten och förändringar av reptilernas beteende, fysiologi och morfologi vid en vindkraftsutbyggnad i 

Indien (Thaker m.fl. 2018). 

5.5.2.3 Ryggradslösa djur, växter och vattenlevande organismer 

Utbyggnaden av vindkraft kan potentiellt få betydande effekter på dessa grupper, särskilt genom förlust, 

nedbrytning och fragmentering av livsmiljöer. Den information som diskuteras ovan om livsmiljöer på land 

(kapitel 5.2) är också relevant här. 

I en översyn av O’Connor (2017) konstateras att även om effekterna på vattenlevande organismer kan uppstå, 

kan de mildras effektivt. Byggfasen för utbyggnaden av vindkraft medför med största sannolikhet betydande 

effekter, särskilt när turbinerna är belägna inom 50 m från akvatiska livsmiljöer. I bedömningen av sannolikt 

betydande effekter måste därför åtminstone hänsyn tas till förändringar i den omgivande livsmiljön, 

förändringar i hydrologi, tillförsel och ackumulering av sediment, buller och vibrationer samt förekomst eller 

potentiellt införande av invasiva icke-inhemska arter.      

Den mest betydande effekten på ryggradslösa djur kan sannolikt kopplas till förlust, nedbrytning och 

fragmentering av livsmiljöer och substrat som de redan lever på. Det finns få tillgängliga empiriska data om 

effekter på insekter och andra ryggradslösa djur. Long m.fl. (2011) observerade skillnader i insektsabundansen 

beroende på turbinernas färg och Foo m.fl. (2017) fann att insektssamhällena var relativt konstanta mellan 

övervakningsåren. Även om det kan vara problematiskt att attrahera insekter såsom Lepidoptera (fjärilar och 

malar) till vindturbiner med tanke på kollisionsrisken för födosökande fladdermöss, finns det för närvarande 

inga bevis för att utbyggnad av vindkraft utgör ett hot mot insektspopulationer. 

Den viktigaste effekten på växter beror på förlust, nedbrytning och fragmentering av de substrat som de växer 

i. Skyddade växter i bilaga II och IV som inte omfattas av de skyddade livsmiljötyperna i bilaga 1 skyddas av 

det djurskyddssystem som beskrivs i kapitel 2.2.4. 

Även om vissa studier har funnit tecken på förändringar i mikroklimatet till följd av utvecklingen av 

vindkraftparker har ingen resulterande inverkan på växtreproduktionens framgång, fysiologi eller morfologi 

rapporterats. 

5.5.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

Som noterats när det gäller livsmiljöer är lämplig placering av vindkraftsanläggningar genom strategisk 

planering det effektivaste sättet att undvika negativa effekter på arter. Som en andra åtgärd bör enskild 

turbinrelaterad infrastruktur placeras noggrant för att minska effekternas omfattning. 

För att förhindra eller minska det oavsiktliga dödandet av små däggdjur, reptiler och amfibier genom 

vägtransporter förefaller en användbar åtgärd vara att begränsa tillträdet till vägarna. Tillträdesvägarna kan 

också minskas i storlek eftersom de inte behöver samma bredd för underhållsaktiviteter.  

Förvaltning av livsmiljöer kan vara en annan relevant åtgärd för populationer av skyddade arter (däggdjur, 

reptiler, groddjur, växter).   

5.6 Avveckling och uppgradering  

5.6.1 Avveckling 

Avveckling är motsatsen till konstruktion, där hela eller delar av infrastrukturen för vindkraftsanläggningen 

avlägsnas och den berörda marken återställs till förhållanden som fastställs av den behöriga nationella 

myndigheten. Avveckling kan också tillämpas på enskilda turbiner eller turbingrupper som en åtgärd för att 

minska de fortlöpande effekterna, som en del av en anpassningsbar förvaltningsplan (se kapitel 7) eller som 

ett resultat av en översyn av en behörig myndighet. 
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Om turbiner inte har producerat el i kommersiell skala under tolv på varandra följande månader är det god 

praxis att avveckla dem och återställa anläggningen till de förhållanden som rådde före konstruktionen.  

För fågel- och fladdermusarter kan avveckling vara en effektiv åtgärd för att minska kollisionsrisken (Gartman 

m.fl. 2016). Om övervakning visar att en oförutsedd men betydande effekt orsakas av en eller flera turbiner 

bör en översyn av den behöriga nationella myndigheten inbegripa möjligheten att avveckla eller flytta dessa 

turbiner. 

5.6.2 Uppgradering 

Uppgradering innebär att befintliga turbiner avlägsnas och att nya turbiner byggs, ofta med större storlek och 

kapacitet. Ett uppgraderingsprojekt har därför normalt sett färre turbiner än den ursprungliga utbyggnaden av 

vindkraft, och turbinerna placeras antingen på befintliga eller på nya fundament. Att minska antalet turbiner 

kan minska undanträngandeeffekten. Både mikroplacering och påverkan av infrastrukturutformning kan 

undersökas för att säkerställa att anläggningen medför en låg ekologisk risk (se Fallstudie 5-14). 

Uppgraderade anläggningar kan ofta generera högre energiavkastning från lägre vindkraftnivåer. Även om 

detta ger fördelen att antalet döda fåglar minskar vid vindkraftverk som historiskt haft högre kollisionsfrekvens, 

kan det öka kollisionsrisken för fladdermöss på grund av turbinbladens större sveparea (Gartman m.fl., 2016). 

Även ekonomin bakom begränsningsstrategiernas kan förändras. Därför bör uppgraderingar övervägas på 

plats- och artspecifika grunder.   

Fladdermusdata som samlats in på gondolhöjd från befintliga turbiner kan användas för att fastställa den 

sannolika dödlighetsrisken och vid behov utarbeta program för begränsning. Eftersom ersättningsturbiner 

vanligtvis monteras på nya fundament bör beslutet om de nya platserna bygga på de övervakningsdata som 

samlats in under driften.  

Vilken effekt användningen av flygbelysning har bör också övervägas. Eftersom turbinhöjden tenderar att öka 

vid uppgradering kan fler turbiner behöva utrustas med turbinbelysning. Även om effekterna av turbinbelysning 

på fåglar verkar vara begränsade kan ljusfärgen locka till sig fladdermöss, vilket i förlängningen leder till en 

ökad kollisionsrisk för fladdermöss vid vindturbiner. I Fallstudie 5-14 beskrivs hur övervakningsdata användes 

för att modellera olika uppgraderingsscenarier och minska riskerna för havsörn i Norge. I Fallstudie 5-15 

beskrivs uppgraderingen av en vindkraftpark i Zeebrugge, Belgien. 

Fallstudie 5-14: Minska kollisionsrisken för havsörn (Haliaeetus albicilla) genom uppgradering av 
Smøla vindkraftpark, Norge 

Havsörnen, Haliaeetus albicilla, har identifierats som den art som är mest sårbar för turbindriften vid den befintliga 

vindkraftparken i Smøla, på grund av ökad störning och ökad dödlighet vid kollisioner med turbiner. 

Övervakning genomfördes i den operativa vindkraftparken (68 stycken 2-2,3 MW-turbiner) för att följa artens reproduktiva 

framgång och dess boplatser, platser för nattvila och flygaktivitet, inklusive genom användning av Merlin-flygradar. 

Övervakningsdatan matades in i konstruktions- och konsekvensbedömningen för uppgraderingsprojektet. 

 

En karta över sårbarheten för havsörnen skapades med hjälp av övervakningsdata för att identifiera inom vilka områden 

havsörnen var mest och minst sårbar. Kollisionsriskmodellering visade att av de två uppgraderingsmodeller som föreslogs 

skulle scenariot 30 5MW-turbiner (se Figur 5-6) sannolikt skulle ha en kollisionsrisk på 32 % av kollisionsrisken för den 

befintliga operativa vindkraftsparken. Scenariot 50 3MW-turbiner förväntades ha en kollisionsrisk på cirka 71 % av risken 

vid den befintliga operativa vindkraftsparken. 

 

Skillnaden i kollisionsrisk mellan de två uppgraderingsscenarierna och mellan uppgraderingsscenarierna och den 

befintliga vindkraftsparken tillskrevs minskningen av antalet turbiner och bättre placering av enskilda turbiner.  
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Figur 5-6: Karta över havsörnens relativa känslighet vid Smøla vindkraftverk (5MW-layout) som bygger på följande 
datakällor: boplats, produktion av ungar, flygaktivitet och kollisionsrisk. Den röda nyansens intensitet anger 
känslighetsgraden, där mörkröd indikerar hög känslighet. 

 

Även om de uppgifter som ligger till grund för bedömningarna i rapporterna är mycket stabila finns det fortfarande viss 

osäkerhet, och författarna tillstod att det inte går att förutse de exakta effekterna av ett uppgraderat vindkraftverk. De 

rekommenderade därför att en anpassningsbar förvaltningsplan används (se även kapitel 7). Anpassningsbar förvaltning 

inbegriper att skapa förmåga att anpassa sig till den rumsliga och tidsmässiga konfliktnivån för det uppgraderade 

vindkraftverket, dvs. var, när och i vilken utsträckning konflikter kan uppstå mellan fåglar och turbiner i den nya 

anläggningen. Detta gör det möjligt för utvecklare att vidta begränsningsåtgärder vid riskfyllda turbinplaceringar och/eller 

vid specifika tidpunkter på året (t.ex. kontrastmålning av rotorblad, driftjusteringar och användning av videobaserade 

varningssystem). 

Källa: Dahl, E.L. m.fl. (2015)  

 

Fallstudie 5-15: Minska kollisionsrisken för arter av tärnor genom uppgradering av Zeebrugge 
vindkraftpark, Belgien 

En linjär vindkraftpark byggd 1986, bestående av 24 turbiner (10/12/2 vindturbiner på resp. 200/400/600 kW med 

axelhöjder på resp. 23/34/55 meter och rotordiametrar på resp. 22.5/34/48 meter) i hamnen i Zeebrugge, orsakade 

allvarliga kollisionsrisker för en närliggande häckkoloni för fisktärna (Sterna hirundo), kentsk tärna (Sterna sanvicensis) 

och småtärna (Sterna albifrons) i ett Natura 2000-område (Everaert & Stienen, 2007; Everaert, 2008).  
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En genomgång av resultaten från den gamla vindkraftparken visade att tärnorna gjorde födosöksflygningar på mellan 0 

och 50 meter, där de flesta flygningarna var mellan 0 och 15 meter. Övervakningen omfattade en grundlig analys av 

flyghöjdsfördelningen.  

 

Den bedömning som gjordes för att utforma uppgraderingen av vindkraftparken visade att ingen betydande effekt av den 

nya vindkraftsparken kunde förväntas, förutsatt att den framtida fördelningen av flyghöjden för födosöksflygningarna 

skulle förbli densamma. Genom ökning av höjden på vindturbinerna och begränsning av antalet vindturbiner i 

utformningen av den nya vindkraftsparken skulle kollisionsrisken för fåglar minska. 

 

Uppgraderingen av denna vindkraftspark i hamnen i Zeebrugge resulterade i färre men större turbiner. År 2009 

installerades 10 nya vindturbiner (850 kW) med större mellanrum. De nya turbinerna har en axelhöjd på 65 meter och en 

rotordiameter på 52 meter. Den nedre höjden på vindturbinbladen ökade från 11-20,5 meter i den gamla vindkraftsparken 

till 39 meter i den uppgraderade vindkraftparken. Övervakningen har hittills visat att detta har minskat kollisionseffekten 

jämfört med den ursprungliga situationen innan vindkraftparken renoverades. 

Källa: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. & Stienen E. (2007).   

Everaert J. (2008).   
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6. TILL HAVS: POTENTIELLA EFFEKTER 

6.1 Inledning 

I detta kapitel granskas de huvudsakliga typerna av effekter som utbyggnad av vindkraft till havs kan ha på 

livsmiljöer och arter som är skyddade enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. Tillämpningsområdet för de 

båda direktiven klargörs i kapitel 2.2.1 medan begreppet bedömning av betydelse förklaras i kapitel 3.1.  

Syftet med detta kapitel är att ge utvecklare, icke-statliga organisationer, konsulter och behöriga nationella 

myndigheter en översikt över de potentiella effekterna på olika grupper av skyddade livsmiljöer och arter inom 

EU. Dessa potentiella effekter bör beaktas vid utveckling eller översyn av planer eller projekt för vindkraft till 

havs. Eftersom identifiering av sannolika betydande effekter alltid är specifik för varje fall kommer den verkliga 

effekten av en vindkraftutbyggnad för skyddade arter och livsmiljöer att vara mycket varierande.  

Effekter av utbyggnad av vindkraft till havs kan uppstå i en eller flera av de fem huvudfaserna vid utbyggnad 

av vindkraft:  

• förberedande planering (t.ex. meteorologiska undersökningar, förstudier av sedimentering och beredning 

av havsbotten), 

• anläggning (t.ex. transport av material med hjälp av fartyg och anläggning av monopilefundament108, 

kraftverk, kablar för anslutning till elnätet, fasta/flytande kraftverk, etc.).  

• drift (inklusive underhåll),  

• uppgradering (ändra antal, typ och/eller konfiguration av kraftverk i en befintlig vindkraftspark),  

• Nedmontering (hela vindkraftparken eller individuella turbiner tas bort).  

 

Vid bedömningen av effekternas betydelse är det viktigt att komma ihåg att de kan härröra från hela projektets 

fotavtryck (inklusive tillhörande infrastruktur, t.ex. elnätskablar) och de kan till och med härröra från aspekter 

på land från projekt till havs (t.ex. arrangemang för landföring och överföring på land). 

Effekterna på livsmiljöer och arter kan vara tillfälliga eller permanenta. De kan vara ett resultat av verksamhet 

innanför eller utanför gränserna för ett Natura 2000-område. När det gäller mobila arter kan effekterna 

potentiellt påverka enskilda individer långt från de associerade Natura 2000-områdena, t.ex. marina däggdjur 

eller sjöfåglar som söker efter föda på stora avstånd från häckningskolonierna. Enbart planen eller projektet 

kan ha betydande effekter och de kan förekomma vid olika tidpunkter under projektets gång. Planer och projekt 

som samverkar kan ge upphov till kumulativa effekter. Dessa effekter kommer att bli allt viktigare eftersom 

vindkraft till havs beräknas öka för att uppnå målen för förnybar energi.  

I följande kapitel beskrivs de viktigaste typerna av effekter för de stora mottagargrupperna109. En översikt ges 

i Tabell 6-1. I vissa fall kan en effekt vara positiv, t.ex. att en ny livsmiljö skapas eller reveffekter (se Ruta 6-1).  

Ruta 6-1: Reveffekten på grund av fundament i vindkraftsparker till havs 

Reveffekten är en av de möjliga effekterna på den marina biologiska mångfalden av fundament i vindkraftsparker till havs. 

Den är särskilt betydande i havsområden utan stenig botten, t.ex. stora delar av Nordsjön. Undervattensanläggningar 

kan fungera som konstgjorda rev och fundamenten kan koloniseras av en rad olika organismer. Även om det finns belägg 

för att vindkraftsparkskonstruktioner är förknippade med större mångfald av bentiska organismer (Lindeboom m.fl., 2011) 

och ökad täthet av kommersiellt betydande fisk (Reubens m.fl., 2013) kan detta också ändra egenskaperna för den lokala 

artsammansättningen och den biologiska strukturen (Petersen & Malm, 2006). Denna potentiellt positiva effekt på den 

marina biologiska mångfalden bör beaktas när man överväger möjligheter till avveckling. Fowler m.fl. (2018) belyser de 

potentiella negativa effekterna, inklusive för grupper som marina däggdjur, av att fullt ut avlägsna strukturer från den 

marina miljön (vilket för närvarande krävs enligt Ospars beslut 98/3, Jørgensen, 2012). Delvis avlägsnande av dessa 

strukturer kan ha den potentiella fördelen att det bibehåller livsmiljön på revet. De potentiella biologiska samhällen som 

                                                      

108 Det finns olika typer av fundament för vindkraftverk. Oftast används monopilefundament. Det rör sig då om ganska 
enkla konstruktioner som består av en tjock stålcylinder som är direkt förankrad i havsbotten. Andra typer av fundament 
är bland annat fackverksfundament – fundament med en fackverkskonstruktion som har tre eller fyra förankringspunkter 
på havsbotten – eller gravitationsfundament. 
109 Viktiga mottagargrupper som sjöfåglar, marina däggdjur och marina livsmiljöer som potentiellt kan uppleva effekter av 
utvecklingen av vindkraft till havs. 
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kan komma att etableras på vindkraftsparkstrukturerna bör dock noggrant bedömas jämfört med bevarandemålen för 

området, inbegripet deras effekter på skyddade arter och livsmiljöer, inte minst genom det potentiella införandet av 

invasiva främmande arter som skulle kunna etableras på nybyggda strukturer. 

 
Tabell 6-1 Översikt över möjliga typer av effekter på större mottagargrupper till havs  

Berörd art Potentiella effekter av utvecklingen av vindkraft till havs 

Livsmiljöer Förlust av marina livsmiljöer 
Störningar på den marina livsmiljön och försämring av den marina miljön  
Kvävning på grund av suspenderade sediment  
Skapande av nya marina livsmiljöer  
Förändringar av de fysiska processerna till följd av nya strukturer  
Utsläpp eller mobilisering av historiska föroreningar  

Fisk Elektromagnetiska fält  
Störning på grund av undervattensbuller 
Reveffekter 

Fåglar Förlust och försämring av livsmiljöer  
Störningar och undanträngande  
Kollision  
Barriäreffekter  
Indirekta effekter  
Attraktion (t.ex. möjligheter till vila) 

Marina däggdjur Förlust och försämring av livsmiljöer  
Bullerstörningar och undanträngningar (pålningsbuller och buller från 
sjöfart/helikoptrar) 
Akustisk försämring (skador på grund av undervattensbuller). 
Kommunikationshinder  
Kollision med fartyg 
Barriäreffekter 
Minskning av fisketrycket (inga fiskezoner) 
Förändringar i vattenkvaliteten (föroreningar + marint avfall) 
Elektromagnetiska fälteffekter på sjöfarten 
Indirekta effekter  
Reveffekt 

Fladdermöss Störningar och undanträngande  
Kollision  
Barriäreffekter  
Barotrauma  
Förlust/flyttning av flygkorridorer och viloplatser  
Indirekta effekter  

Övriga arter Bullerstörningar och undanträngning  
Elektromagnetiska fält  
Värmeeffekter 
Skapande av nya livsmiljöer  
Förändringar i vattenkvaliteten (föroreningar + marint avfall)  
Indirekta effekter 

 

Jämfört med landbaserad vindkraft finns det helt klart skillnader i arten av viss verksamhet som hänger 

samman med utbyggnad av vindkraft till havs. Dessa skillnader inbegriper användning av fartyg för tillträde till 

platser och vissa effektmekanismer som är unika för vattenmiljön, t.ex. undervattensbuller. De principer som 

ligger till grund för de begränsande åtgärderna för vindkraft på land gäller dock även för vindkraft till havs. 

Huvuddragen i dessa principer anges i punkterna nedan. 

• Begränsningshierarkin gäller, vilket innebär att åtgärder för att undvika negativa effekter i första hand måste 

övervägas och genomföras innan åtgärder vidtas för att minska de negativa effekterna. Det är också god 

praxis att tillämpa dessa åtgärder vid källan innan man överväger åtgärder för mottagaren. 

• Det bästa sättet att minimera de negativa effekterna på livsmiljöer och arter som är skyddade i EU är att 

lokalisera projekt på avstånd från känsliga livsmiljöer och arter (en praxis som går under beteckningen 

”makroplats”). Detta kan bäst uppnås genom strategisk planering på administrativ, regional, nationell eller 
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till och med internationell nivå, särskilt genom de planer för havsplanering som utarbetats i enlighet med 

direktivet om upprättandet av en ram för havsplanering110.  

• Gränsöverskridande effekter är mycket relevanta när det gäller vindkraft till havs, inte bara på grund av 

kumulativa effekter (t.ex. på fåglars migration) utan också på grund av att många vindkraftsparker ligger 

nära gränserna till andra medlemsstaters ekonomiska zoner (eller till och med gränsöverskridande projekt 

i framtiden). Enligt Esbokonventionen och protokollet om strategiska miljöbedömningar (SEA-protokollet, 

Kiev (Jendroska m.fl., 2003111) är parterna i konventionen skyldiga att underrätta varandra om 

gränsöverskridande effekter och att ta hänsyn till gränsöverskridande effekter i sin planering. Det krävs 

också samarbete mellan medlemsstaterna och med länder utanför EU vid upprättandet av en ram för 

havsplanering. 

• Övervakning är inte i sig en begränsande åtgärd men det är nödvändigt att validera om åtgärder för att 

undvika eller minska betydande effekter är effektiva. 

• Begränsningsåtgärder får inte förväxlas med ersättningsåtgärder som är avsedda att kompensera för 

skador som kan orsakas av en plan eller ett projekt. Ersättningsåtgärder kan endast övervägas i förhållande 

till de kriterier som anges i artikel 6.4 i habitatdirektivet. 

 

6.2 Livsmiljöer 

6.2.1 Inledning 

Tio livsmiljötyper (eller livsmiljökomplex) som förtecknas i bilaga I till habitatdirektivet behandlas som marina 

livsmiljöer i rapporteringssyfte och två av dessa betraktas som prioriterade livsmiljötyper (markerade med *): 

• 1110 Sublitorala sandbankar 

• 1120 Posidonia-bankar* (Posidonion oceanicae) 

• 1130 Estuarier 

• 1140 Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 

• 1150 Kustnära laguner* 

• 1160 Stora grunda vikar och sund 

• 1170 Rev 

• 1180 Marina undervattensstrukturer orsakade av gasläckage 

• 1650 Smala vikar i boreal Östersjökust 

• 8330 Havsgrottor, helt eller delvis under vatten 

 

De ovan nämnda livsmiljötyperna omfattar kustmiljöer, livsmiljöer i grunda hav och livsmiljöer i djupare vatten 

till havs (Europeiska kommissionen, 2013). Eftersom vindkraft till havs kräver tillgång till land (landföring) 

måste även livsmiljöer på land beaktas vid bedömning av projekt till havs (se kapitel 5.2). Referensdata till 

stöd för en lämplig bedömning bör samlas in med hjälp av de bästa tillgängliga metoderna. Exempel på 

metoder för baslinjeundersökning sammanfattas i Ruta 6-2. 

Ruta 6-2 Baslinjeundersökning för bentiska livsmiljöer 

Undersökningar kommer sannolikt att krävas för att beskriva de områden som omfattas av bilaga I inom ramen för det 

fotavtryck som utvecklingen av vindkraft ger och inom en avgränsad buffertzon. Detaljerad vägledning om 

undersökningsmetoder finns ibland på nationell nivå112. Undersökningar av livsmiljöer i bilaga I skulle kunna ingå i en 

bredare undersökning om karaktärisering i samband med en miljökonsekvensbedömning. Informationskällor som 

EMODnet113 kan ge användbar information om befintliga data om en bredare kartläggning av livsmiljöer på havsbotten. 

 

                                                      

110Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering, 
EUT L 257, 28.8.2014, s. 135–145. 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen. (2003). Protokollet om strategiska miljöbedömningar. 33. s. 105–110. 
112 Se till exempel ”Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (STUK 
4)”: Https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 och havsmiljöhandboken: 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/


 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 164  

Om det inte finns någon ny högupplöst kartläggning av en livsmiljös egenskaper (mindre än 1–2 år gammal) är det 

vanligtvis nödvändigt att genomföra detaljerade platsspecifika undersökningar innan projektet utvecklas.  

 

Habitatklassificeringssystemen är ett värdefullt verktyg i baslinjeundersökningar av livsmiljöer i subtidala och intertidala 

områden. Det europeiska informationssystemet114 EUNIS innehåller en förteckning över ”biotoper” som definieras på 

grundval av karaktäristiska arter och tillhörande fysiska egenskaper, t.ex.: i) de substrat den förekommer på, ii) det djup 

på vilket den kan hittas och den typ av våg- och tidvattenenergi som den är förknippad med. Användbar vägledning om 

hur biotoper väljs ut finns i Parry (2015115). 

 

Huvuddragen i undersökningsmetoderna anges i punkterna nedan. 

 

• Livsmiljöer i tidvattenområden 

• Tvärsnitts-, punkt- eller walkover-undersökningar till fots eller med hjälp av fordon, t.ex. svävare. 

• Satellitövervakning, flygburen multispektral fjärranalys, flygfototolkning. 

 

• Subtidala livsmiljöer 

• Observation genom nedsänkt video, dragen videoutrustning eller fjärrmanövrerat fordon. Direkt observation av en 

dykare kan också vara möjlig. Siktförhållanden är en viktig aspekt även om kamerasystem med sötvattenhöljen kan 

göra det möjligt att få bilder vid grumliga förhållanden. 

• Provtagning med hjälp av gripskopa, kärna, bottenskrapa och/eller trål. Destruktiva metoder, särskilt med trålar, 

måste planeras noggrant i potentiellt känsliga områden. 

• Undersökningens utformning kan optimeras genom användning av akustiska bottendetekteringssystem, t.ex. 

sidoseende ekolod och multistrålande ekolod. Dessa system bör användas innan direkta observationer görs och 

innan stickprovsmetoder används. 

 

6.2.2 Typer av effekter 

6.2.2.1 Vilka är de huvudsakliga typerna av effekter? 

De viktigaste typerna av effekter på marina livsmiljöer på grund av utveckling av vindkraftsparker till havs 

sammanfattas i Tabell 6-2. I de flesta fall ger de förtecknade effekterna en sammanfattning av ett potentiellt 

komplext intervall av effekter. Exempelvis kan skador på och störningar i livsmiljöer uppstå på grund av all 

verksamhet som interagerar med havsbottnen. Detta kan omfatta följande: i) undersökningsutrustning som 

gripklor och borrkärnor, II) spolning från propellrar eller iii) iordningställande av havsbotten före installation av 

fundament och kablar. Dessa effekter kan leda till effekter som kan fungera på en rad olika geografiska skalor 

och kan inträffa när som helst under och efter projektets löptid. De viktigaste perioderna för oro är dock de 

som anges i de projektfaser som förtecknas i tabell 6–2. 

Tabell 6-2 Typer av effekter på livsmiljöer under projektets livscykel för etablering av vindkraft till havs 

Huvudsakliga typer av 
effekter 

Projektfas 
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Förlust av livsmiljöer (förlust 
av befintlig livsmiljö och 
ersättning med annan 
livsmiljö, t.ex. tillsats av 
betong-, stål- eller 
stenkonstruktioner) 

 X  X X 

                                                      

114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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Störningar och försämring av 
livsmiljöer (inklusive: i) 
genomträngning, nötning och 
komprimering av sediment 
och ii) anläggning av kablar) 

X X X X X 

Kvävning på grund av 
suspenderade sediment 

 X  X X 

Skapande av nya marina 
livsmiljöer 

 X    

Förändringar av de fysiska 
processerna till följd av nya 
strukturer 

 X X  X 

Utsläpp eller mobilisering av 
historiska föroreningar 

 X X X X 

Indirekta effekter X X X X X 

  

Bilaga I omfattar livsmiljöer som är potentiellt sårbara för effekter av utbyggnad av vindkraft till havs inklusive 

”sublitorala sandbankar” [1110], ”rev” [1170] och posidonia-bankar [1120]. Posidonia-bankar riskerar att 

utsättas för direkt fysisk förstöring och ändrad sedimentering i hydrografiska system (se Bray m.fl., 2016). 

Beroende på var vindkraftsparken och tillhörande infrastruktur för överföring av el är belägen kan även andra 

livsmiljöer eller livsmiljökomplex påverkas. Dessa livsmiljöer och livsmiljökomplex omfattar ”estuarier” [1130], 

”ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten” (1140) och ”stora grunda vikar och sund” [1160]. Vissa marina 

livsmiljöer, särskilt ”havsgrottor, helt eller delvis under vatten” [8330], kommer sannolikt inte att påverkas av 

utbyggnad av vindkraft till havs. 

Planer och projekt måste beakta vilka livsmiljöer som kan påverkas av föreslagna verksamheter mot bakgrund 

av de typer av effekter som sammanfattas i Tabell 6-2 ovan. Även om sådana arbeten som geofysiska och 

geotekniska undersökningar sannolikt inte kommer att ge upphov till betydande effekter på livsmiljöer bör 

potentialen för geotekniska kärnor eller annan verksamhet som leder till direkt förlust av/störning av skyddade 

livsmiljöer beaktas. Uppgraderingsverksamhet kräver också hänsyn eftersom det kan röra sig om verksamhet 

med liknande effekter som andra faser. Eventuellt kan uppgraderingsverksamhet till och med förlänga 

varaktigheten för de befintliga effekterna efter den ursprungligen bedömda perioden. 

Intertidala och subtidala livsmiljöer kan påverkas av utbyggnad av vindenergi på grund av: i) förlust av 

livsmiljöer på grund av den markyta som krävs för kraftverken och tillhörande infrastruktur, ii) störningar som 

ett resultat av sedimentspridning/sedimentering som uppstår på grund av olika verksamheter vilket kan leda 

till att havsbotten kvävs, till att livsmiljöernas fysiska struktur ändras eller till att föroreningar flyttas och iii) 

tillfälliga störningar på grund av samverkan mellan verksamhet och havsbotten, inklusive användning av ”ben” 

från oljeriggar116, fartygsankare etc. Långsiktiga effekter på livsmiljöer omfattar införandet av nya artificiella 

substrat som kan locka bottenfauna och andra organismer (Wilhelmsson, 2010, Hiscock m.fl., 2002). Slutligen 

kan livsmiljöer i bilaga I påverkas av att andra verksamheter som förekommit tidigare, t.ex. fiske, utesluts. 

Bentiska livsmiljöer som har försämrats allvarligt på grund av bottentrålning kan då återhämta sig. 

De flesta vindkraftsparker till havs och deras tillhörande kabeldragning finns för närvarande i områden med 

relativt mjuka sediment (t.ex. sandbottnar med varierande grad av finare sediment och grövre grus, 

kullerstenar etc.). Sandbankar [1110] och rev [1170] har därför varit föremål för de flesta tillämpliga 

bedömningar eftersom de är sårbara för förlust av livsmiljöer. Den viktigaste frågan har varit direkt förlust av 

dessa livsmiljöer på grund av det fotavtryck som vindkraftverkens fundament och tillhörande infrastruktur gör. 

Införandet av hårda ytor i ett område som domineras av sandiga sediment har ofta lett till en betydande 

förändring i de bentiska samhällena (Meissner & Sordayl, 2006). Även om denna förändring kan ses som 

positiv kan den markanta förändringen av förhållandena leda till betydande effekter om de befintliga 

livsmiljöerna skyddas i ett Natura 2000-område. Tekniska konstruktioner eller andra människoskapade hårda 

substrat leder till: i) permanenta förändringar i sedimentstrukturen, ii) försegling av marint sediment och iii) den 

förlust av mjuka bottenmiljöer som blir följden. Därför är mänsklig placering av hårda substrat inte 

nödvändigtvis en ekologisk förbättring av marina livsmiljöer. Natura 2000-områdenas tillstånd och 

                                                      

116 Typ av mobil plattform som är förankrad i havsbottnen genom användning av ett förankringssystem för pråmar. 
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bevarandemål bör beaktas vid bedömningar och försiktighet krävs om det finns begränsad information om 

verkliga historiska baslinjeförhållanden.  

En annan aspekt som måste betonas är skillnaden mellan fast och flytande vindkraftverksteknik, inklusive den 

typ av havsbotten där någon av dessa tekniker kommer att placeras. Vissa typer av fasta 

vindkraftverksfundament, t.ex. sugankare, kräver ingen pålning eller borrning. Detta innebär att sannolikheten 

för betydande effekter är låg i jämförelse med monopiles eller andra pålade fundamenttyper. Flytande 

vindkraftverk har ett mycket lägre fotavtryck när det gäller förstörelse av livsmiljöer.  

6.2.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

Betydelsen har till stor del fastställts genom en kvantifiering av ytan för den livsmiljö som kan komma att 

försvinna, försämras eller störas i förhållande till livsmiljöns totala yta. Detta kräver en god förståelse av 

livsmiljöernas fördelning, struktur och funktioner. 

Effekternas betydelse kan påverkas av flera faktorer: biologi, miljö, planering och projektutformning. I Ruta 6-3 

redogörs för de viktigaste faktorerna som beaktas vid bedömningen av betydelsen. 

Ruta 6-3 Faktorer som ligger till grund för bedömningen av betydelsen 

Biologi (Tillin m.fl., 2010): 

• motståndskraft (om en mottagare kan absorbera störningar eller stress utan att förändras). 

• återhämtningsförmåga (återhämtningspotential).  

• känslighet (sannolikheten för förändring när ett tryck appliceras på en egenskap (mottagare), vilket är en funktion av 

motståndskraft och återhämtningsförmåga). 

 

Miljöfaktorer 

• Jordmåns- eller sedimenttyp samt morfologi 

• Vattenkvalitet och vattenmängd 

• Befintlig verksamhet, t.ex. naturvårdsverksamhet som kan störas, vilket leder till en förändring av miljöförhållandena. 

 

Planering eller projektutformning: 

• antal vindkraftverk,  

• fundamentets utformning, i synnerhetområdet på markytan, 

• alla metoder för att skydda mot erosion och installation, särskilt om det finns ett utrymme för att avlägsna livsmiljöer i 

ett större område (t.ex. sand-vågutjämning), 

• antal, längd och nedgrävningsmetod(er) för kablar (och användning av skyddsarmering på kablar), 

• annan tillhörande verksamhet (t.ex. krav på att förankra fartyg eller använda fundament med ben, 

bortskaffningsområden för borrmaterial eller muddermassor), 

• anläggningsverksamhetens varaktighet och dess rumsliga skala, 

• avvecklingsplaner – oavsett om det rör sig om infrastruktur (inklusive fundamentgrunder och skyddsarmering). 

 

Marine Evidence-based Sensitivity Assessment (MarESA (Tiler-Walters m.fl., 2017)) är en evidens- och 

expertbaserad metod för att informera om bedömningen av betydelsen. Tabell 6-3 innehåller en 

sammanfattning av MarENS-metoden för biotoper som kan förekomma inom eller som är typiska för 

livsmiljötyper i bilaga I. Sammanfattningen är mer specifikt inriktad på nötning. Effekterna av fysiska störningar 

eller slitage på underlagets yta i sedimentära eller klippiga livsmiljöer är relevanta för den epiflora och den 

epifauna som lever på underlaget. Slitage skulle kunna orsakas av sedimentprovtagning, fartygsankring eller 

komprimering av sediment av pontonben. Riktmärken (kvantitativa eller kvalitativa) är en viktig del av MarESA-

bedömningsprocessen. De beskriver trycket i fråga om effektens storlek, omfattning, varaktighet och frekvens.  

Tabell 6-3 Marina livsmiljöers känslighet, motståndskraft och anpassningsförmåga i förhållande till nötning 

Livsmiljötyp (exempel på en 
biotop) 

Hållfasthet Anpassningsförmåga Känslighet 
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Sublitorala sandbankar [1110] 
(sublitorala sandbankar med variabel 
salthalt)  

Låg Hög Låg/medelhög117 

Posidonia-bankar (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Måttlig Låg Måttlig 

Estuarier [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica och Scrobicularia 
plana på litorala, sandiga lerstränder) 

Måttlig Hög Låg 

Ler- och sandbottnar som blottas vid 
lågvatten [1140] (bäddar av Zostera sp. 
på lägre strand eller infralitoral ren eller 
lerig sand) 

Låg Måttlig Måttlig 

Laguner* [1150] (sublitoral lera i låg eller 
minskad salthalt (laguner)) 

Måttlig Hög Låg 

Stora grunda vikar och sund [1160] 
(Arenicola marina i infralitoral lera) 

Hög Hög Inte känslig 

Rev – biogena eller geogena [1170] 
(Sabellaria spinulosa på fast cirkalitoralt 
blandat sediment) 

Ingen Låg/Måttlig Måttlig/Hög 

*Prioriterad livsmiljö 

Om det råder osäkerhet (om de potentiella effekterna eller konstruktionsparametrarna för vindkraftsparker) bör 

man göra antaganden om värsta tänkbara fall. Exempelvis kan användningen av kabelskydd under vattnet 

(t.ex. stenarmering) avsevärt öka fotavtrycket för habitatförlust i samband med kabelinstallationen. Den mängd 

stenskydd som krävs kan dock inte uppskattas förrän man vet att det är möjligt att gräva ner ledningarna. 

Sådana uppskattningar måste vara så noggranna som möjligt och bygga på lämplig information, t.ex. en 

geoteknisk undersökning av markförhållandena. 

Osäkerheter och utmaningar vid bedömningen av sannolika betydande effekter på livsmiljöer till havs (och 

som kan kräva insamling av ytterligare baslinjeuppgifter eller tillämpning av försiktighetsprincipen) 

sammanfattas i Ruta 6-4. 

Ruta 6-4 Viktiga utmaningar vid bedömningen av de sannolika betydande effekterna för livsmiljöer till 
havs 

Alla effekter 

• Tillgång till uppgifter, särskilt när det gäller fördelning av livsmiljöer i stor skala för att informera om: i) bedömningar på 

plannivå eller ii) detaljerade, projektspecifika undersökningar och bedömningar. 

• Osäkerhet kring parametrar för projektutformning, särskilt den mängd material som krävs för skydd av kablar och 

placering av dem. Ibland råder det också osäkerhet om kabelskydds effektivitet och nedgrävningsmetoder, t.ex. på 

områden med dynamisk havsbotten där det kan krävas undanröjning av sandvågor före nedgrävningen. Om det krävs 

avhjälpande åtgärder kan detta leda till en ny risk för livsmiljöer i bilaga I genom ökningar av viktiga parametrar i 

designpaketet. 

• I vissa fall finns ofullständig information om omfattningen av befintlig infrastruktur som påverkar livsmiljöerna i bilaga I. 

Om exempelvis den havsbotten som skyddas av sten inom ett Natura 2000-område inte är känd är det svårt att göra 

en väl underbyggd kumulativ bedömning. 

• Livsmiljöernas rumsliga och tidsmässiga variation. Den marina miljön är dynamisk. Exempelvis kan vissa livsmiljöer 

som sandbankar [1110] vara rörliga och biologiska samhällen (t.ex. biogena rev [del av 1170]) varierar i sig inom och 

mellan årstiderna. 

• Att förstå livsmiljöernas och de tillhörande arternas känslighet för etablering av vindenergiverksamhet, särskilt deras 

motståndskraft (tolerans) och anpassningsförmåga (förmåga att återhämta sig). Det har gjorts relativt lite arbete för att 

förbättra faktaunderlaget från granskningar av uppföljningen efter etablering. 

 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en


 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 168  

6.2.3 Begränsningsåtgärder  

En lämplig lokalisering av vindkraftsetableringar till havs är det effektivaste sättet att undvika potentiella 

konflikter med Natura 2000-områden samt skyddade arter och livsmiljöer inom EU.  

Andra begränsningsåtgärder för att minimera effekterna på marina livsmiljöer är bland annat att välja ut de 

minst störande metoderna för verksamhet som anläggning av kablar och beredning av havsbotten. Om man 

till exempel släpper ut muddrat material nära havsbotten via ett fallrör kan man göra en mer korrekt placering 

av material i ett bortskaffningsområde vilket kan leda till lägre halter av suspenderade fasta ämnen än att 

släppa materialet nära ytan. Vid valet av områden för bortskaffande av sediment kan dessutom: i) hänsyn tas 

till närheten till känsliga områden inom livsmiljöer på havsbotten och ii) det kan dessutom säkerställas att 

material återförs för att bidra till sedimenttransportvägar i lämplig rumslig skala för objekt som sandbankar. 

God praxis när det gäller att förebygga vattenföroreningar och bekämpa invasiva främmande arter finns 

allmänt tillgänglig i medlemsstaterna och internationellt (t.ex. den internationella konventionen till förhindrande 

av förorening från fartyg (MARPOL 73/78)). Detta beaktas därför inte vidare.  

I Fallstudie 6-1 beskrivs de åtgärder som vidtagits för att återställa en skadad livsmiljö under uppförandet av 

en vindkraftspark till havs i Danmark. Även om denna vindkraftspark inte ligger i ett Natura 2000-område kan 

samma strategi vara relevant för Natura 2000-områden som skyddar livsmiljöer på rev i bilaga I. 

Fallstudie 6-1 Återställning av förstörda livsmiljöer för uppförandet av Anholt vindkraftspark till havs 
i Danmark 

För att bygga Anholt vindkraftspark till havs i Danmark var det nödvändigt att flytta omkring 5 000 stora stenar på upp till 

30 ton. På grund den omfattande borttagningen av stenar för användning i hamnpirar, kustskyddsanordningar och andra 

anläggningar har klipprev blivit ett sällsynt naturelement i Danmark. Efter överenskommelse med den danska 

naturskyddsorganisationen arrangerade utvecklaren av Anholt vindkraftspark till havs, DONG Energy (nu Ørsted), inte 

bara om de stenblock på revet där vindkraftsparken skulle lokaliseras. I stället använde DONG stenarna för att skapa 

cirka 28 konstgjorda rev med grottor i olika storlekar i vindkraftsparken. Detta ledde till ökad biologisk mångfald. På så 

sätt har vindkraftsparken bidragit till att skapa optimala uppfödnings- och livsförhållanden för djur och växter, särskilt de 

som är kopplade till hårda substrat118. 

 

Sådana åtgärder kan vara särskilt gynnsamma om livsmiljöer på naturliga rev har försämrats. Detta har varit fallet i 

Danmark, där många områden med stenrev, särskilt i grunda vatten (mindre än 10 meter djupa) och kustområden, har 

förstörts på grund av borttagning av stenar och stenblock som används för att bygga pirar, vågbrytare och andra 

anläggningar (Dahl m.fl., 2015). 

 

Det är viktigt att notera att Anholt vindkraftspark inte ingick i något Natura 2000-område och att inga livsmiljöer på rev i 

bilaga I påverkades av det. Denna strategi pekar dock på en möjlig väg för att återställa livsmiljöer på rev i bilaga I och 

bidra till att uppnå en gynnsam bevarandestatus för dem i enlighet med habitatdirektivet.  

 

6.3 Fisk 

6.3.1 Typer av effekter 

De flesta fiskarter som anges i bilaga II till habitatdirektivet är helt och hållet sötvattenfiskar. Det finns ett fåtal 

migrerande arter, t.ex. shad (Alosa spp.) och nejonöga som tillbringar en del av sin livscykel i havet och en 

annan del av sin livscykel i sötvatten. Lax (Salmo salar) förtecknas endast när den befinner sig i sötvatten. 

Endast ett fåtal fiskarter som tillbringar en del av sina livscykler i havet förtecknas i bilaga IV, i synnerhet 

adriatisk och europeisk stör (Acipenser naccarii respektive A. sturio). Anadroma (fiskar som förflyttar sig mellan 

havet och floder) populationer av Coregonus oxryhnichus i vissa delar av Nordsjön förtecknas i bilagorna II 

och IV men denna art kan vara utdöd i den marina miljön (Freyhof & Kottelat, 2008). 

Eftersom Natura 2000-områden som utsetts för fiskarter som anges i bilaga II tenderar att befinna sig i inlandet 

eller i flodmynningar är det osannolikt att de överlappar med vindkraftsparker till havs. De huvudsakliga effekter 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf


 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 169  

som tas i beaktande för dessa fiskarter i bilaga II är arter där effekter breder ut sig över stora avstånd, t.ex. 

störningar från undervattensbuller och förändringar i vattenkvaliteten (t.ex. på grund av suspenderat 

sediment). Elektromagnetiska fält från exportkablar (exportkablar är kablar som används för att överföra el 

från en vindkraftspark till land) är också en möjlig typ av effekt och diskuteras vidare i vägledningsdokumentet 

för Infrastruktur för energiöverföring och EU:s naturvårdslagstiftning (Europeiska kommissionen, 2018a). 

Störens förmåga att upptäcka elektromagnetiska fält har noterats även om sannolikheten för och betydelsen 

av eventuella effekter inte har förståtts ordentligt (Boehlert & Gill, 2010). Laxfiskar kan också kunna upptäcka 

elektromagnetiska fält och man bör överväga möjligheten att detta påverkar migration av unga fiskar eller 

återvändande vuxna (Gill m.fl., 2005). Det råder dock stor osäkerhet om huruvida magnetfält eller inducerade 

elektriska fält har negativa effekter och om dessa effekter kan vara ekologiskt betydande. 

Det kan vara nödvändigt att överväga undervattensbuller om en utbyggnad av vindkraft till havs ligger 

tillräckligt nära ett utsett område i kustvatten eller i flodmynningar. Detta beror på att det kan finnas effekter på 

grund av den mest bullrande verksamheten vid byggandet av vindkraftsparken (t.ex. fundamentpålning 

och/eller detonation av oexploderad ammunition). Popper m.fl. (2014) föreslår att arter ska rangordnas efter 

känslighet för undervattensbuller baserat på förekomst eller avsaknad av simblåsa. Fiskar med simblåsa, t.ex. 

atlantlax och shad-arter, anses vara känsliga för ljudtryck. När det gäller shad sitter simblåsan nära örat och 

deras känslighet för buller är förhållandevis större. Fiskar utan simblåsa, t.ex. nejonöga, är endast känsliga för 

partikelrörelser och inte för ljudtryck. 

Enligt Popper m.fl. (2014) kan de känsligaste arterna, t.ex. shad, utsättas för störande effekter av buller på ett 

avstånd av ”tusentals meter” (dvs. kilometer) i motsats till hundratals meter för arter som lax och tiotals meter 

för arter som nejonöga. Det måste understrykas att dessa uppskattningar är preliminära. Det finns dessutom 

tecken som tyder på att sill, som är en helt marin art i samma familj som shad, kan uppfatta pålningsbuller och 

kan störas av buller på avstånd upp till 80 km från bullerkällan (Thomsen m.fl., 2006). I allmänhet förväntas 

emellertid störningarna inträffa på mycket kortare sträckor på upp till några tiotals kilometer. Sandy Boyle och 

New (2018) föreslog till exempel ett intervall på upp till 15,4 km där fisken skulle kunna störas av bullret från 

pålning. Dessa intervall tyder på att noggranna överväganden av bullereffekter är berättigade vid pålning av 

fundament eller annan bullrande verksamhet, t.ex. detonation av oexploderad ammunition, som inträffar inom 

tiotals kilometer från ett Natura 2000-område som är utsett för shad. 

Marina däggdjur och fiskätande sjöfåglar, som skyddas enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet, är beroende 

av friska fiskpopulationer. Bedömningar av utvecklingen av vindkraft till havs måste därför ta hänsyn till de 

potentiella effekterna på ett större antal arter än de som förtecknas i bilagorna till habitatdirektivet. 

6.3.2 Möjliga riskreducerande åtgärder 

Det finns begränsad erfarenhet av åtgärder som vidtas specifikt för att undvika eller minska effekterna på arter 

som förtecknas i bilaga II. Säsongsbegränsningar för pålning har beaktats i ett fåtal fall för att undvika 

potentiella effekter på laxfiskar under deras migration. Denna åtgärd har vidtagits som en försiktighetsåtgärd 

med tanke på osäkerheten när det gäller den sannolika omfattningen av eventuella störningseffekter. Det finns 

fler exempel på säsongsmässiga begränsningar för att skydda fiskarter som inte förtecknas i bilaga II under 

deras fortplantningsperiod. Dessa begränsningar har främst inriktats på kommersiellt viktiga arter, t.ex. sill, 

som också har trofisk betydelse för andra EU-skyddade arter, t.ex. som bytesdjur för marina däggdjur. 

Begränsningsåtgärder för att minska nivåerna för undervattensbuller för marina däggdjur förväntas också vara 

effektiva för fisk. 

Farhågor om effekterna av elektromagnetiska fält åtgärdas i allmänhet genom nedgrävning av kablar på minst 

1 meters djup. Den största minskningen uppnås genom nedgrävning eller genom att man täcker kabeln med 

skyddsmaterial som stenarmering eftersom de starkaste fälten finns på kabelns yta. Även om nedgrävning 

minskar storleken på det elektromagnetiska fältet i havsvattnet ovanför kabeln kan de magnetiska eller 

inducerade elektriska fälten detta leder till fortfarande vara möjliga att upptäcka för vissa arter även vid djupare 

nedgrävning (Gill m.fl., 2009). 
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6.4 Fåglar 

6.4.1 Inledning 

Samspelet mellan fåglar och utbyggnaden av vindkraft till havs har studerats ingående inom och utanför EU. 

Till följd av detta finns det många nationella vägledningsdokument om fåglar och utbyggnad av vindkraft som 

beskriver lämpliga metoder för insamling av baslinjedata. En uttömmande förteckning över nationella 

vägledande dokument finns i tillägg E. 

Baslinjedata till stöd för en bedömning av effekternas betydelse bör samlas in med hjälp av de bästa tillgängliga 

vetenskapliga metoderna (t.ex. Cahuysen m.fl., 2004, MacLean m.fl., 2009, Thaxter och Burton, 2009). En 

omfattande översyn av undersökningsmetoderna publicerades av Smallwood (2017). Exempel på metoder för 

baslinjeundersökningar sammanfattas i Ruta 6-5. Med tanke på fåglars vittomspännande karaktär är 

strategiska undersökningar på regional, nationell eller till och med internationell nivå särskilt viktiga för att 

tillhandahålla baslinjeinformation om populationsnivåer och för att stödja en biologiskt meningsfull bedömning 

av planer och projekt. Dessa typer av undersökningar är särskilt viktiga med tanke på de kumulativa effekterna. 

Detta minskar dock inte behovet av noggrant målriktade undersökningar på lokal nivå (vindkraftspark) för att 

informera om bedömningar på projektnivå. 

Ruta 6-5 Exempel på baslinjeundersökningar för fåglar till havs 

• Räkningar av kolonier av havsfåglar har utförts i avsaknad av befintliga övervakningsdata om Natura 2000-området i 

fråga. 

• Om befintliga uppgifter om havsfågel inte finns eller om de inte är tillförlitliga för en konsekvensbedömning bör 

räkningarna av havsfågelkolonier utföras för att fastställa en relevant baslinje. Om möjligt ska räkningen följa den metod 

som används för det nationella fågelräkningsprogrammet för att möjliggöra jämförelser. Räkningarna bör utföras av 

ornitologer med relevant erfarenhet av räkning av havsfågelkolonier, särskilt när räkningarna utförs från båtar. 

Beroende på kolonins storlek och antalet tillgängliga personer kan räkningarna ta flera dagar att slutföra. Räkningar 

bör göras vid den tidpunkt på dagen (t.ex. 07:00–17:00) och den tid på året (t.ex. maj–juni) som på bästa sätt fångar 

upp förekomst och antal för alla arter i gruppen havsfåglar. Artspecifika undersökningar kan krävas för nattaktiva arter 

som häckar under jorden eller mellan stenar. För en genomgång av metoder, se Bibby m.fl., 2000.  

• Undersökningar från observationsplatser på land om vindkraftverken ligger mycket nära kusten. 

• Båtbaserade (kan användas om transporten till området inte är för lång) eller digitala undersökningar från flygplan 

(digitalt eller video) – för att fastställa antal, utbredning till havs och flyghöjdsfördelningar för arter. Det kan finnas 

problem med alla dessa metoder när det gäller att förstå flyghöjder, attraktionsbeteende (med hjälp av en båtbaserad 

bedömning), artidentifiering etc. 

• Fågelmärkning för att förstå beteende vid sökning efter föda under häckningen och för att förstå fågelrörelser under 

häckningssäsongen. 

• Radar: användning av radarsystem för att uppskatta fågelflödet, fågeltätheten, flygriktningen och flyghöjden, särskilt 

om flyttfåglar kan förekomma i stora mängder. Radar bör användas tillsammans med visuell observation för att 

identifiera arter. Även om radar kan användas för att automatiskt registrera sådana data över mycket stora områden är 

dessa data endast värdefulla för bedömning av artspecifika effekter när de kalibreras genom direkt visuell observation. 

Därför används inte radar i någon större utsträckning i konsekvensbedömningar för utbyggnad av vindkraft till havs. 

Radar kan dock vara användbar i vissa fall där data inte kan erhållas genom direkt visuell observation eller genom 

GPS-spårning. 

 

6.4.2 Typer av effekter 

6.4.2.1 Vilka är de huvudsakliga typerna av effekter? 

De olika typerna av effekter på fåglar på grund av utveckling av vindkraft till havs är i stort sett desamma som 

för utveckling av landbaserad vindkraft även om de kumulativa effekterna kan vara mer betydande för vindkraft 

till havs. Dessa typer av effekter har genomgått en omfattande granskning (t.ex. Perrow, 2019) och 

sammanfattas i Ruta 6-6. Förhållandet mellan typerna av effekter och projektets livscykel betonas i Tabell 6-4. 

Varje typ av effekt kan påverka individernas överlevnad och fortplantning. Detta kan leda till förändringar av 

populationens demografiska parametrar, vars resultat kan vara en mätbar förändring av populationens storlek. 

Ruta 6-6 Typer av påverkan på fåglar  
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• Kollision: den dödliga interaktionen mellan flygande fåglar och vindkraftverkens strukturer. 

• Störningar och undanträngande fåglars undvikande beteende kan i själva verket leda till att livsmiljöer går förlorade. 

Det finns dock få studier som gör det möjligt att bedöma om detta också kan leda till effekter för populationer (Searle 

m.fl., 2014, Warwick-Evans m.fl., 2017, Garthe m.fl., 2015). 

• Barriäreffekter: vindkraftsparken fungerar som en ogenomtränglig yta för flygande fåglar vilket leder till ytterligare 

flygavstånd och ökade energikostnader. 

• Förlust och försämring av livsmiljöer: avlägsnande eller fragmentering av stödjande livsmiljöer som fåglar annars skulle 

använda. 

• Indirekta effekter: förändringar av mängden byten och tillgängligheten till dem kan vara direkta eller förmedlas via 

förändringar i livsmiljöerna. Dessa förändringar kan vara positiva (Lindeboom m.fl., 2011) eller negativa (Harwood m.fl., 

2017) men det finns begränsade belägg för hur de påverkar fågelpopulationen. 

 

Tabell 6-4 Typer av effekter för fåglar under projektets livscykel för vindkraft till havs 

Typer av effekter Projektfas 
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Förlust och försämring av 
livsmiljöer 

 X X X X 

Störningar och 
undanträngande 

X X X X X 

Kollision   X X  

Barriäreffekter  X X X  

Indirekta effekter X X X X X 

Attraktion (t.ex. möjligheter 
till vila) 

  X X  

 

6.4.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

De sannolika betydande effekterna av utbyggnaden av vindkraft på fåglar bedöms normalt i en 

tvåstegsprocess. Det första steget innebär att kvantifiera omfattningen av effekterna på fåglar med dödlig 

utgång. Detta följs av det andra steget som innebär en bedömning av förändringen i populationen med hänsyn 

till bevarandemålen för området i fråga. 

Flera faktorer kan påverka betydelsen av effekter: biologi, miljö, planering och projektutformning. Ruta 6-7 Här 

finns en sammanfattning av de faktorer som normalt sett har beaktats vid utformningen av metoderna för 

insamling av baslinjedata och bedömningen av betydelse. 

Ruta 6-7 Faktorer som bestämmer metoderna för insamling av baslinjedata och bedömning av 
betydelsen för vindkraft till havs och fåglar 

Alla effekter 

• Långlivade, långsamma (k-utvalda) arter, till exempel sjöfåglar, är mer sårbara än små, kortlivade (r-utvalda), t.ex. 

tättingar. 

• Små och hotade populationer (t.ex. arter i bilaga I) är mer sårbara för ytterligare dödlighetsorsaker än stora 

populationer som är stabila eller växer. 

• Kumulativa effekter. 

 

Kollision 

• Säsongsvariationerna för antalet fågelrörelser.  

• Undvikande beteende som leder till minskad kollisionsrisk.  
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• Attraktionsbeteende som leder till ökad kollisionsrisk. 

• Dygnsvariationen för flygegenskaper som hastighet, höjd och riktning. 

• Flyghastighet. 

• Flyghöjd. 

• Flygaktivitet på natten (som kan öka kollisionsrisken). 

• Placering av vindkraftverk och konfiguration av vindkraftparker (dvs. i förhållande till flygvägar). 

 

Störningar och undanträngande 

• Lokal förekomst av fåglar (t.ex. artgrupper som dykarfågel (lomfåglar) och havsänder (Garthe m.fl., 2015).  

• Säsongsberoende – större möjligheter till undvikande av vindkraftsparker har observerats under andra säsonger 

än häckningssäsongen i samband med utbyggnaden av landbaserad vindkraft. 

 

Barriäreffekter 

• Säsongsberoende – de ökade kostnaderna för återkommande omvägar förbi en vindkraftsetablering som görs av 

häckande fåglar som förflyttar sig mellan sina bon och födosöksområden kan vara större än de energetiska 

kostnader som är förknippade med den barriäreffekt som läggs på flyttfåglar som flyger en omväg runt ett 

vindkraftsområde. Detta beror i hög grad på vindkraftsparkens läge och på flygvägarna. 

 

Förlust och försämring av livsmiljöer 

• Arternas flexibilitet vid användningen av livsmiljöerna och i vilken utsträckning de kan reagera på förändringar av 

förhållandena i livsmiljön. 

 

Indirekta effekter 

• Livsmiljöers och bytesarters känslighet och sårbarhet för utbyggnad av vindkraft i kombination med effekten på 

fåglar till följd av potentiella förändringar i livsmiljön och bytesarternas sammansättning. 

Källor: 

Villegas-Patraca m.fl., 2012, Hötker, 2017, Peterson och Fox, 2007. 

 

De metoder som normalt används för att uppskatta dödligheten bland fåglar och för att fastställa betydelsen 

granskas i Larjeiro m.fl. (2018) och sammanfattas i Tabell 5-9. Mer än två metoder kan kombineras för att ge 

underlag för bedömningen. Till exempel kan man använda en modell där man kan uppskatta dödligheten för 

fåglar och denna uppskattning kan sedan bli föremål för en analys av populationens livsduglighet för att 

bedöma den potentiella följden för populationen av den ytterligare dödligheten. I Skottland tillämpas ofta 

populationsmodeller (analys av populations livsduglighet) med hjälp av kontrafaktiska mått.  

Övervakning är nödvändig för att säkerställa att den vetenskapliga grund som underbygger slutsatserna av en 

bedömning förblir giltig på lång sikt. Behovet av allmänna övervakningsmetoder diskuteras i kapitel 7. När det 

gäller fåglar är övervakningen i regel inriktad på kollisionsrisk och förståelse om förutsägelserna om 

kollisionsriskmodeller håller i verkligheten.  

Ruta 6-8 sammanfattar de osäkerheter och utmaningar som framkommit vid bedömningen av effekternas 

betydelse för fåglar. Dessa osäkerheter och utmaningar kan kräva ytterligare insamling av baslinjedata eller 

tillämpning av försiktighetsprincipen. 

Ruta 6-8 Viktiga utmaningar vid bedömning av sannolika betydande effekter på fåglar 

Alla effekter 

• De generiska intervallen mellan födosöksområden och häckningsplatser baseras på små prov119. 

• Brist på kunskap om hur stor andel fåglar från kolonier med häckande fåglar i särskilda skyddsområden (SPA) som 

befinner sig där när häckningssäsongen är över120. 

                                                      

119 Se till exempel ”Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK” (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Se till exempel ”Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales” (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Att förstå de kumulativa effekterna av planer och projekt, särskilt när dessa förekommer i flera länder och involverar 

flyttfåglar. 

 

Kollision 

• Allmänna flyghöjdsfördelningar baseras på små prover (se Fallstudie 6-2). 

• Graden av undvikande baseras på små provstorlekar. 

• Flyghastigheterna baseras på små provstorlekar. 

• Begränsade empiriska data om nattlig flygaktivitet. 

 

Störningar och undanträngande 

• Begränsade artspecifika empiriska data om grad av undanträngning och den rumsliga omfattning som 

undanträngningseffekter förekommer i till havs. 

• Begränsade empiriska data som stöder indexbaserade modellprognoser. 

 

Barriäreffekter 

• Begränsade empiriska data på grund av att i) tidigare studier har tillämpat olämpliga metoder, ii) tidigare studier 

inte har skilt barriäreffekter från undanträngningseffekter och iii) det finns begränsningar i radartekniken (t.ex. när 

det gäller artbestämning). 

• Begränsade empiriska data om häckande fåglar eftersom tidigare studier har inriktats på flyttfåglar. 

• Den kumulativa barriäreffekten för fåglar som flyttar över långa avstånd för att undvika flera olika trakter under sin 

flyktväg under flyttningen har ännu inte undersökts. 

 

Förlust och försämring av livsmiljöer 

• Begränsade empiriska data som stöd för riskidentifiering eller indexbaserade modellprognoser. 

• Omfattningen av funktionellt kopplat land- eller havsområde utanför gränsen för ett särskilt skyddsområde som är 

nödvändigt för att bibehålla eller återställa en arts gynnsamma bevarandestatus. 

 

Indirekta effekter 

• Begränsade empiriska data om bytesarters känslighet och sårbarhet samt deras betydelse för de berörda 

fågelarternas överlevnad och fortplantning. 

 

Fallstudie 6-2 Uppskattning av flyghöjden för sjöfåglar med hjälp av LiDAR 

Problemgrupp 

Uppskattningarna av kollisionsrisken beräknas med hjälp av modellering av kollisionsrisken. Vanligen användes 

bandmodellen (Band, 2012). En viktig insatsparameter i bandmodellen är den höjd som fåglar flyger på. Det finns en rad 

olika metoder för att mäta eller uppskatta fåglars flyghöjder men valideringen av dessa flyghöjder tycks vara begränsad 

eller bristfällig (Thaxter m.fl., 2016). Detta har lett till stor osäkerhet om uppskattningen av graden av kollisioner vilket kan 

leda till att alltför försiktiga bedömningsmetoder tillämpas. 

 

Lösning 

Nya framsteg när det gäller ljusdetektion och spännvidd (LiDAR, ljusradar) och digital flygfotografering gör det möjligt att 

samla in mer exakta uppskattningar av fåglarnas flyghöjd. 

 

Praktiska/tekniska överväganden 

För att samla in data om flyghöjden på havsfåglar krävs det ett flygplan som är utrustat med lämplig LiDAR-scanner som 

är synkroniserad med en digital kamera. När det gäller traditionella digitala flyg- och båtbaserade undersökningar är den 

avgörande begränsande faktorn vid användning av LiDAR för att uppskatta fåglarnas flyghöjd under mörker behovet att 

bekräfta förekomsten av en fågel och identifiera de berörda arterna med digitala bilder. 

 

Fördelar 

Till skillnad från andra metoder kan LiDAR med hög precision mäta flyghöjder för havsfåglar, vanligtvis inom en meter 

(Cook m.fl., 2018). Den osäkerhet som är förknippad med mätningarna av flyghöjden för havsfåglar med LiDAR är mycket 

mindre än den osäkerhet som är förknippad med mätningar som görs med hjälp av annan teknik. Flyghöjder beräknas 

dessutom i förhållande till havsytan, vilket bidrar till att övervinna de svårigheter som är förknippade med negativa 

flyghöjder som kan registreras vid användning av digitala flygundersökningar, GPS-taggar eller laseravståndsmätare 

(Cook m.fl., 2018). 

 

Nackdelar 
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Att ordna med en luftburen LiDAR-skanner synkroniserad med en digitalkamera är för närvarande mycket dyrare än 

konventionella digitala flygundersökningar.  

En central begränsning av LiDAR-uppskattningarna av flyghöjden för havsfåglar är att havets vågsvall kan störa 

upptäckten av fåglar under flygning vilket leder till en hög missvisande positiv frekvens. Cook m.fl. (2018) använde en 

lägre tröskel på 1–2 meter över havsnivån. Som en följd av detta kommer höjdfördelningar som härrör från denna teknik 

att vara missvisande för fåglar som flyger under 1–2 meter över havet. En sådan överskattning av andelen fåglar som 

flyger på högre höjd leder sannolikt till en försiktig bedömning av kollisionsrisken även om det anses osannolikt att denna 

bedömning skulle vara alltför försiktig. 

Källa: Band, 2012, Cook, 2018, Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

6.4.3.1 Inledning 

I detta kapitel ges en översikt över möjliga begränsningsåtgärder som har föreslagits – eller tillämpats på – 

vindkraftsetableringar till havs. Begränsningarna av dessa åtgärder bör beaktas, särskilt när vindkraftverk sätts 

upp på platser med många fåglar. Det råder också stor osäkerhet om huruvida vissa av de förtecknade 

åtgärderna kommer att vara effektiva. Lämplig placering av vindkraftparker och tillhörande infrastruktur 

(makroplacering) är den mest uppenbara riskreducerande åtgärden för att undvika negativa effekter på fåglar 

och vilda djur i allmänhet. 

I följande kapitel beskrivs därför begränsningsåtgärder och deras effektivitet när det gäller att undvika och 

minska de betydande effekterna på fåglar när en vindkraftetablering väl har lokaliserats. 

6.4.3.2 Infrastrukturutformning: Antal kraftverk och tekniska specifikationer (inkl. 
belysning) 

Denna åtgärd, som beskrivs i kapitel 5.3.3.3 (på land), gäller även för utbyggnad av vindkraft till havs. 

Utformningen av infrastruktur kan bidra till att minska kollisionsrisken men kan också påverka undanträngning 

och barriäreffekter. 

Genom att använda baslinjedata från fältundersökningar eller operativa övervakningsdata med 

prognosmodeller (t.ex. modeller för kollisionsrisk) går det att undersöka effekten av vindkraftverkens 

utformning och antalet vindkraftverk. Detta kan vara till hjälp vid utformningen av en optimal konstruktion med 

låg ekologisk risk.  

Modeller av Johnston m.fl. (2014) visade statistiskt att ökad navhöjd och användning av färre, större 

vindkraftverk är effektiva åtgärder för att minska kollisionsrisken. 

Burton m.fl. (2011) konstaterade att även om ett antal tekniker och metoder har föreslagits för att minska 

kollisioner med fåglar inom olika industrisektorer har få konstaterats ha testats i stor omfattning antingen på 

vindkraftsparker på land eller till havs. Bland de åtgärder som granskades identifierades de som troligast skulle 

minska risken för kollisioner för fåglar och dessa inkluderade användning av locktorn121. Användningen av 

locktorn identifierades dock som att den sannolikt endast skulle ha effekt i områden där det finns stora 

koncentrationer alkor och dykarfåglar. 

De tillgängliga bevisen i litteraturen (Burton m.fl., 2011) när det gäller fåglars attraktion till belysning tyder på 

att de mest effektiva begränsningsåtgärderna omfattar i) övergång från stationära, lysande röda ljus 

(konstruerade för att varna flygplan och fartyg) till lampor som blinkar eller ii) användning av blå/gröna 

stationära och stabila varningslampor. Möjligheten att tillämpa dessa åtgärder måste dock kontrolleras mot 

nationella och regionala bestämmelser.  

                                                      

121 Torn placerade runt en vindkraftspark för att avskräcka fåglar från att komma in enligt beskrivningen av Larsen & 
Guillemette (2007). 
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6.4.3.3 Planering: Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt 
känsliga perioder. 

Planeringen syftar till att undvika eller minska störningar och undanträngning av fåglar under vissa kritiska 

perioder. Planeringen kan vara till störst nytta vid anläggning, uppgradering och avveckling snarare än under 

driften. Tidsplanering innebär att verksamheten antingen avbryts eller minskas under ekologiskt känsliga 

perioder. Ett annat planeringsalternativ är att fasa ut verksamheten så att den kan fortsätta men bara på mindre 

känsliga platser. Detta kan göras med hjälp av i) befintlig ekologisk kunskap om de arter som sannolikt kommer 

att förekomma vid anläggningen av vindkraft, ii) baslinjedata för fältundersökningar eller iii) operativa 

övervakningsdata. 

Till skillnad från vindkraftsparker på land kommer denna åtgärd sannolikt inte att tillämpas på vindkraftsparker 

till havs. Det finns inga kända exempel på vindkraftsparker till havs där denna åtgärd har tillämpats. När det 

gäller vindkraft till havs är förmågan att planera för att undvika effekter mycket begränsad till stor del beroende 

på anläggningens storlek och den förväntade tidsplanen för anläggningen. Den ökade kapaciteten för 

anläggningsfartyg innebär också att vädret till stor del är det enda hindret för anläggningsfartyg till havs. 

6.4.3.4 Begränsning: Tidsplan för turbindrift 

Precis som för vindkraft på land kan användning av begränsningar vara effektiv när det gäller att undvika eller 

minska risken för kollisioner med fåglar vid vindkraftsparker till havs. 

Den tillfälliga stängningen av vindkraftverk är en av de åtgärder som kan bidra till att minska risken för 

fågelkollisioner (Burton m.fl., 2011). Det tyska miljöministeriet rekommenderar: i) tillfällig avstängning av 

turbiner vid massmigration för att minska kollisionsrisken (särskilt vid dåliga väderleks- och siktförhållanden) 

och ii) svänga rotorplanet bort från migrationsriktningen122. Genomförandet av dessa åtgärder kräver i) goda 

prognosmodeller för migration och ii) undersökningar av migrationsintensiteten i den omedelbara omgivningen 

kring vindkraftsparker. 

Det finns dock ett behov av att modellera effekterna av olika och realistiska strategier för avstängning för att 

stoppa sjöfåglar. 

6.4.3.5 Akustiska och visuella avskräckningsmedel 

Användning av avskräckningsmedel syftar till att minska kollisionsrisken.  

I synnerhet rör det sig om installation av anordningar som avger hörbara eller visuella stimuli konstant, 

intermittent eller när de utlöses av ett fågeldetekteringssystem. Passiva avskräckningsmedel som målning kan 

också användas på turbintornen och rotorbladen.  

Bevisen för att denna teknik är effektiv är fortfarande begränsade och det är sannolikt att deras effektivitet är 

mycket platsspecifik och artspecifik.  

6.5 Marina däggdjur 

6.5.1 Inledning 

Informationen i detta kapitel är relevant för de marina däggdjursarter som anges i både bilaga II och bilaga IV 

till habitatdirektivet (se Tabell 6-5). Arter i bilaga II är sådana arter som Natura 2000-områden måste utses för, 

och därför fokuserar detta vägledande dokument på en lämplig bedömning för dessa. Informationen i detta 

kapitel är dock också relevant för bedömningar av arter i bilaga IV som kräver strikt skydd enligt 

habitatdirektivet. En förteckning över nationella vägledande dokument för marina däggdjur finns i tillägg E. 

Tabell 6-5 Marina däggdjursarter (sälar och valar) som ingår i bilagorna II och IV till habitatdirektivet. (J = Ja, N = Nej) 

Art Svenskt namn 
Bilaga II  
(Natura 2000) 

Bilaga IV  
(strikt skyddade) 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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CETACEA    

Phocoena phocoena Tumlare J J 

Tursiops truncatus Öresvin, flasknosdelfin J J 

Cetacea (alla andra arter) Valar, delfiner och tumlare N J 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Gråsäl J N 

Monachus monachus* Havsmunk; munksäl J J 

Pusa hispida botnica Östersjövikare J N 

Pusa hispida saimensis*^ Saimenvikare J J 

Phoca vitulina Knubbsäl J N 

* prioriterade arter som EU har ett särskilt ansvar för att bevara på grund av den andel av deras naturliga 

utbredningsområde som ligger inom de medlemsstaters europeiska territorium som fördraget om upprättandet av 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller för.  

^ Saimenvikaren finns i sjön Saimen i Finland och förväntas därför inte vara aktuell för vindkraftprojekt om dessa inte 

inkräktar på deras livsmiljö. 

Med hänsyn till de marina däggdjurens vittomspännande karaktär är det viktigt med strategiska 

undersökningar på regional, nationell eller till och med internationell nivå för att i) tillhandahålla information om 

baslinjepopulationens nivåer och ii) för att stödja en biologiskt meningsfull bedömning av planer och projekt, 

särskilt när det gäller kumulativa effekter. Sådana undersökningar kommer sannolikt att samordnas på 

nationell eller regional nivå men de kan också behöva kompletteras med undersökningar på plannivå eller 

projektnivå för att tillhandahålla lokala data med högre upplösning.  

Ett exempel på en relevant, storskalig (internationell), långsiktig undersökning av marina däggdjur är SCANS-

programmet123 (små valar i europeiska Atlanten och Nordsjön). Detta program stöds av EU och regeringarna 

i Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Förenade kungariket. 

Programmet har använt en kombination av ytfartyg och flygplan som undersökningsplattformar. 

Referensdata till stöd för en lämplig bedömning bör samlas in med hjälp av de bästa tillgängliga metoderna. 

Det är inte möjligt att tillhandahålla en enkel mall för baslinjeundersökningar eller övervakning (oavsett om 

detta är på projektnivå eller om det rör sig om storskaligt strategiskt arbete) på grund av de många parametrar 

som måste beaktas. Det är till exempel inte nödvändigtvis lämpligt att undersökningar av marina däggdjur ska 

vara kopplade till havsfågelundersökningar, oavsett om de är flygbaserade eller fartygsbaserade. Macleod 

m.fl. (2010) påpekade att de nuvarande tillvägagångssätten i allmänhet verkar omfatta tillägg av 

undersökningar av marina däggdjur till undersökningar som har optimerats för sjöfåglar. De hävdar att denna 

lösning på problemet är felaktig om variansen för havsfågelundersökningar är mindre än variansen för 

undersökningar av marina däggdjur, vilket nästan säkert är fallet. Grundläggande vägledning om 

undersökningsmetoder finns i Ruta 6-9. 

Ruta 6-9 Information om marina däggdjurs utbredning och vägledning för undersökningsmetoder 

Storskaliga internationella och regionala undersökningar av utbredningen 

• SCANS-undersökningar genomfördes 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) och 2016 (SCANS III)124. 

• Sammanfattning av Osparkommissionen125. 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
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• Scottish East Coast Marine Mammal Acoustic Study (ECOMMAS)126. 

• Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM, även kallad Helsingforskommissionen)127. 

• SAMBAH128 – Statisk akustisk monitorering av tumlare i Östersjön: Den Life-finansierade SAMBAH-

undersökningen avslutades 2016 och var ett internationellt projekt som omfattade alla EU-länder runt Östersjön. 

• ACCOBAMS, särskilt den omfattande undersökningen sommaren 2018129. 

 

Undersöknings-/övervakningsmetoder 

• Macleod m.fl. (2010) tillhandahåller användbar information om fördelar och nackdelar med alternativa 

undersökningsmetoder130. 

• Begränsad vägledning har hittats om lämpliga undersöknings- och övervakningsmetoder för marina däggdjur i 

samband med anläggning av vindkraftverk till havs. Övervakningsprogram på nationell nivå (och övervakning på 

högre nivå) ger relevant information till många industrisektorer och program för bevarande av arter. Dessa 

övervakningsprogram samordnas och genomförs ofta av flera organ efter detaljplanering. Undersökningar och 

övervakning på projektnivå för marina däggdjur kan användas med visuell undersökning och/eller teknik för akustisk 

detektion som är fartygsbaserad eller flygbaserad. Dessa behov måste vara anpassade till arterna och miljön i 

fråga131. 

 

6.5.2 Typer av effekter 

6.5.2.1 Vilka är de huvudsakliga typerna av effekter? 

Marina däggdjur (sälar och valar) kan påverkas av vindkraftsparker till havs på flera olika sätt. Det primära 

fokuset för vindkraftsprojekt till havs har hittills varit på effekter av undervattensbuller, särskilt när det gäller 

pålning av vindkraftverkens fundament, till exempel: i) monopiles och ii) fackverksfundament. Båda dessa 

typer av pålning kan generera höga nivåer av impulsljud. En rad ytterligare potentiella effekter bör dock 

övervägas från fall till fall och kan komma att bli viktiga eftersom förståelsen av deras betydelse för marina 

däggdjur förbättras med tiden. 

De typer av effekter som beaktas vid lämpliga bedömningar sammanfattas i Tabell 6-6. Särskilt lämpliga 

bedömningar måste övervägas om dessa (eller andra effekter) kan påverka enskilda marina däggdjurs 

överlevnadsgrad eller reproduktiva framgång. Detta är ett viktigt övervägande eftersom individers reproduktiva 

framgång kan leda till förändringar av populationens demografiska parametrar och resultatet av detta kan vara 

en mätbar förändring av populationens storlek. 

Tabell 6-6 Typer av effekter på marina däggdjur under projektets livscykel för vindkraftsetableringar till havs (baserat på 
traditionella fasta vindkraftverk)132 

Typer av effekter  Projektfas 
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Förlust och försämring av livsmiljöer   X X X X 

                                                      

126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Se till exempel ”Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (STUK 
43)”: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Även om erfarenheterna hittills har varit begränsade är det troligt att flytande vindkraftverk är mycket mindre skadliga 
när det gäller i) förlust och försämring av livsmiljöer, ii) störningar på grund av undervattensbuller, iii) akustisk skada och 
iv) kommunikationshinder. Å andra sidan kommer ”reveffekterna” på grund av flytande vindkraftverk att vara mer 
begränsade. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Bullerstörningar och undanträngning   X X X X X 

Akustisk försämring (skador på grund av undervattensbuller).  X X  X X 

Kommunikationshinder  X X X X X 

Kollision med fartyg  X X X X X 

Barriäreffekter   X X X  

Minskning av fisketrycket   X X X  

Förändringar i vattenkvaliteten (föroreningar)   X X X X 

Elektromagnetiska fälteffekter på navigeringen    X X  

Indirekta effekter  X X X X X 

Reveffekter    X X  

 

Förlorade livsmiljöer  

I en enkel mening kan anläggning av en vindkraftspark till havs inom ett Natura 2000-område anses utgöra en 

förlust av livsmiljöer som motsvarar minst den yta som tas i anspråk av den nya infrastrukturen (inklusive 

fundament till vindkraftverk eller transformatorstationer, erosionsskydd och kabelskydd). 

Teoretiskt sett kan förlusten av livsmiljöer också inträffa om zoner med vindkraftsparker blir viktiga områden 

för marina däggdjur (t.ex. områden för sökning efter föda på grund av reveffekter och/eller minskat fiske- eller 

sjöfartstryck) och denna förmån går förlorad vid avvecklingen. Det finns dock inga avgörande vetenskapliga 

belägg för att zoner med vindkraftsparker verkligen är attraktiva för marina däggdjur.  

Bullerstörningar och undanträngning  

Störningar på grund av undervattensbuller anses normalt i samband med verksamheter som pålning och 

detonation av oexploderad ammunition som båda kan alstra tillräckligt med buller för att tillfälligt tränga undan 

djuren. Höga bullernivåer från pålning kan påverka djur över ett stort område (t.ex. Thomsen m.fl., 2006, 

Nedwell m.fl., 2007, Diederichs m.fl., 2008, Carstensen m.fl., 2006, Bergström m.fl., 2014, Dähne m.fl., 2013). 

Brandt m.fl. (2011) undersökte tumlares beteendemässiga reaktioner på det buller som genereras vid drivning 

av en monopile ner i havsbotten under anläggningen av vindkraftsparken Horns Rev II i den danska delen av 

Nordsjön. De fann en tydlig negativ effekt av pålningen på tumlares akustiska aktivitet som minskade med 

100 % under den första timmen efter pålningen och låg kvar under normala nivåer i 24–72 timmar i ett område 

inom 2,6 km från anläggningsplatsen. Tidsperioden med minskad akustisk aktivitet minskade gradvis med 

större avstånd från pålningen, och inga negativa effekter upptäcktes längre bort än i genomsnitt 17,8 km. 

Författarna drog slutsatsen att tumlares aktivitet och eventuellt deras antal minskade under hela 

anläggningstiden på fem månader. 

Studier som utförts på vindkraftsparker i den tyska delen av Nordsjön har visat på en kraftig minskning av 

tumlare i närheten av pålningen (> 90 % minskning vid bullernivåer över 170 dB), med en lägre påverkan 

längre bort från pålningen (25 % minskning vid bullernivåer på mellan 145 och 150 dB) (Brandt m.fl., 2016). 

Information kommer också från ett ingående övervakningsprogram vid vindkraftsparken Beatrice till havs i 

Skottland. Övervakningen av tumlares aktivitet under pålning har visat att tumlare trängs undan från 

pålningsverksamhetens omedelbara närhet, med 50 % sannolikhet för reaktioner vid ungefär 7 km från 

verksamhetsområdet (Graham m.fl., 2017). Övervakningen visade också att reaktionen minskade under 

anläggningstiden och att tumlares aktivitet återhämtade sig mellan pålningsperioderna. 

Naturvårdsverket fokuserar på sårbara populationer av tumlare i Östersjön. Verket anser att de 

beteendemässiga effekterna som kan uppfattas som mildare än de fysiska effekterna kan vara betydande. 

Detta beror på att beteendemässiga effekter – liksom fysiska effekter – kan ha dödliga effekter både på 

individnivå och på populationsnivå. Tumlare som är borta från sina primära livsmiljöer medför en risk för skada 

som delvis orsakas av minskat energiintag och ökade stressnivåer. Tumlare har en begränsad förmåga att 

lagra energi och de brukar göra upp till 500 försök att fånga fisk per timme (Wisniewska m.fl., 2016). Detta 

innebär att tumlare är känsliga för störningar och att undanträngning av dem till andra sekundära livsmiljöer 

under flera veckor eller månader förväntas orsaka allvarliga hälsoeffekter (Forney m.fl., 2017). Att jaga bort 

denna art från sina primära livsmiljöer kan leda till betydligt högre kostnader för att säkerställa dess överlevnad 

och motivera djuren att stanna kvar i det planerade vindkraftområdet till havs trots störningar.  



 

Vägledning om utbyggnad av vindkraft och EU:s naturvårdslagstiftning 179  

När det gäller de sannolika betydande effekterna på tumlare är det viktigt att lägga till att de flesta 

undersökningar som har gjorts hittills har gjorts i områden som Nordsjön där förhållandena för tumlare är 

mycket bättre än i Östersjön. De undersökta områdena i Nordsjön har vanligtvis haft starka populationer av 

tumlare med hög förekomst, dvs. motsatta förhållanden än de som finns i Östersjön. Detta innebär också att 

slutsatserna från undersökningarna inte alltid kan överföras fullt ut till andra havsområden. Det lokala 

sammanhanget är väldigt viktigt. Populationen av tumlare i Östersjön är liten och har dålig bevarandestatus. 

Den påverkas också kraftigt av bifångst, miljögifter och undervattensbuller från annan verksamhet än vindkraft. 

När det gäller miljögifter är Östersjön också betydligt mer förorenad än till exempel Nordsjön. Nivån på 

föroreningarna i Östersjön är sådan att den reproduktiva kapaciteten för tumlarhonor har minskat (Kesselring 

m.fl., 2017). Slutligen har Östersjön ett mindre antal livsmiljöer av god kvalitet för tumlaren att välja bland än 

Nordsjön. Detta innebär att undanträngning av tumlare från en primär livsmiljö i Östersjön kan få allvarligare 

konsekvenser än undanträngning av dem från en primär livsmiljö i Nordsjön.  

Förutom buller från pålning skulle buller från planering och drift också kunna påverka livet i havet. Geofysiska 

och geotekniska undersökningar används ofta i samband med undersökningar för anläggning av en 

vindkraftspark till havs. Dessa undersökningar innebär höga bullernivåer som kan orsaka i) permanenta och 

tillfälliga hörselskador, ii) flykt-/undanträngningseffekter och iii) andra beteendemässiga effekter. Vissa ekolod 

använder frekvenser inom tumlares hörselområde och kan störa arter som i hög grad är beroende av akustisk 

kommunikation för sin överlevnad. Kontinuerligt buller från fartyg som utför regelbundet underhåll kan också 

orsaka störningar. 

Pålning kan ställa till med allvarliga fysiska skador för vissa djur men det är en övergående verksamhet som 

varar i några månader under anläggningen av vindkraftsparken och sedan upphör. Å andra sidan är bullret 

från driften av en vindkraftspark mycket mindre men kommer att fortsätta på platsen under många år. Detta 

kan påverka vissa arters beteende och eventuellt ändra jämvikten för områdets ekosystem. Varken de 

inledande eller de långsiktiga bullereffekterna på det marina livet på grund av anläggningen av vindkraftsparker 

har definierats tydligt ännu. Icke desto mindre är det tydligt att de negativa effekterna förekommer även om 

gränsvärdena (de punkter där de blir mer eller mindre skadliga) inte är tydliga (Castell J. m.fl., 2009). 

Akustisk försämring 

Skador kan uppstå till följd av att marina däggdjur exponeras för höga nivåer av undervattensbuller. Det kan 

röra sig om skador som en förändring av hörtröskeln vid en eller flera frekvenser. I den extrema änden av 

skalan kan skadorna vara dödliga. Nästan dödliga skador kan påverka en individs vitala värden (dvs. deras 

överlevnadsgrad och reproduktionstakt) och är därför en potentiellt allvarlig konsekvens. Temporär 

hörselnedsättning (TTS) betraktas i denna vägledning som en extrem form av beteendestörning, permanent 

hörselnedsättning (PTS) anses motsvara den nedre gränsen för skada. Starttrösklar för permanent 

hörselnedsättning (PTS) härleds inte empiriskt av etiska skäl. I stället beräknas de på grundval av extrapolering 

från starttrösklar för temporär hörselnedsättning tvärs över de viktigaste, relevanta, marina 

däggdjursgrupperna med fungerande hörsel. När det gäller pulserande buller, till exempel från pålning, har 

NOAA (NMFS, 2018)133 satt upp en start för temporär hörselnedsättning (TTS) på lägsta nivå som överstiger 

den naturliga registrerade variationen för hörselkänslighet (6 dB) och förutsätter att permanent 

hörselnedsättning (PTS) uppstår på grund av exponeringar som leder till 40 dB eller mer av tillfällig 

hörselnedsättning (TTS) uppmätt cirka 4 minuter efter exponering. Användning av starttrösklar för permanent 

hörselnedsättning (PTS) innebär inte att alla djur kommer att uppleva permanent hörselnedsättning (PTS) utan 

snarare att tröskelvärden för permanent hörselnedsättning (PTS) används för att ange det intervall inom vilket 

det råder säkerhet om att ingen permanent hörselnedsättning (PTS) kommer att förekomma. Starten för 

permanent hörselnedsättning (PTS) är därför en försiktig indikation på antalet djur som kan vara i riskzonen 

för permanent hörselnedsättning (PTS) i stället för att mäta dem som förutspåddes att faktiskt utveckla 

permanent hörselnedsättning (PTS). Pålning och detonation av oexploderad ammunition är verksamhet som 

ger tillräcklig energi för att riskera akustisk försämring. Det är viktigt att man tar vederbörlig hänsyn till all sådan 

verksamhet och att potentialen för kumulativa effekter (t.ex. mellan detonation av oexploaterad ammunition 

och pålning i enstaka och separata projekt) inte förbises. 

Ytterligare potentiella effekter som bör bedömas från fall till fall beskrivs nedan. 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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Kommunikationshinder 

David (2006) fann att det finns potential för pålningsbuller som kan hindra starka ljudyttringar från 

flasknosdelfiner på 10-15 km och svaga ljudyttringar på upp till 40 km. Undanträngningseffekter för delfinerna 

(dvs. delfiner som rör sig bort från platsen för pålning) kan ha företräde framför hindret under anläggningen. 

Lägre bullernivåer, t.ex. under driften av vindkraftsparker, kan dock få betydande konsekvenser under en 

längre tidsperiod om normala beteenden äventyras. 

Kollision med fartyg 

CEFAS (2009) och Bailey m.fl. (2014) har antytt att ökad fartygstrafik i samband med utbyggnad till havs ökar 

risken för att kollidera med fartyg vilket skulle kunna leda till skador/dödsfall för marina däggdjur.  

De flesta analyser av marina däggdjurs kollisioner med fartyg är inte kopplade till utbyggnad av vindkraftverk. 

De avser i stället främst sjöfart i öppna farleder och omfattar större arter som kaskeloter och bardvalar. De 

flesta dödliga kollisioner inträffar med fartyg som är 80 meter eller längre som färdas med en hastighet på 14 

knop eller mer (Laist m.fl., 2001).  

I ett skede fanns det farhågor om att många fynd av döda knubbsälar och gråsälar (unga individer) i Förenade 

kungarikets vatten och andra europeiska vatten med s.k. spiralformade lacerationer (korkskruvsskador) kan 

ha en mänsklig orsak, till exempel interaktion med kanalpropellrar som används i många försörjningsfartyg för 

vindkraftsparker (Bexton m.fl., 2012). Det finns dock bevis som tyder på att dessa skador sannolikt har berott 

på gråsälar som agerat i egenskap av rovdjur (Brownlow m.fl., 2015). 

Den ökade belastningen av fartygstrafik på grund av vindkraftverksamhet till havs är en viktig kumulativ effekt. 

Det är särskilt märkbart i hav som redan står under högt tryck, till exempel Medelhavet eller Nordsjön och 

Östersjön.  

Barriäreffekter 

Begreppet barriäreffekt grundas på antagandet att förekomsten av vindkraftverk och verksamhet kring en 

vindkraftspark skulle kunna utgöra ett hinder för vissa marina däggdjursarters rörelse. Detta skulle vara en 

mer långvarig effekt än i) tillfällig störning under anläggningen/avvecklingen eller ii) diskreta händelser under 

driften, t.ex. underhållsarbeten. För de arter som oftast förekommer i närheten av befintliga vindkraftsparker 

till havs (t.ex. tumlare, knubbsälar och gråsälar) verkar det inte finnas några belägg för barriäreffekter. 

Bedömningarna har också gjort det möjligt att bortse från möjligheten till flera samtidiga pålningshändelser 

som utgör ett hinder för rörligheten mellan ett område och ett annat (t.ex. Smart Wind, 2015). När det gäller 

andra arter som kan förekomma i nya etableringsområden, till exempel i Medelhavet (t.ex. sillval Balaenoptera 

physalus, kaskelot Physeter macrocephalus och småhuvudval Ziphius cavirostris) finns det dock inga uppgifter 

om risken för barriäreffekter.  

Vattenkvalitet (föroreningar) 

Marina däggdjur är sårbara för giftiga föroreningar som kan bioackumuleras och överföras till avkomman av 

ammande mödrar (Buramante m.fl., 2007). De flesta relevanta bioackumulerande föroreningar har nu fasats 

ut och effekterna beror till stor del på historiska utsläpp. Fettlösliga organiska klorföreningar som industriella 

polyklorerade bifenyler (PCB) kan dock förtäras genom föda och eventuellt leda till lägre reproduktionsförmåga 

och ett försämrat immunsystem. 

All marin utveckling till havs kräver användning av olika kemikalier, till exempel dieselsmörjmedel, 

oljesmörjmedel, hydrauloljor och bottenfärger (färger som förhindrar ansamling av alger på marin infrastruktur).  

Förändringar av vattenkvaliteten kan också ske genom mobilisering av suspenderat sediment. Marina 

däggdjurs relativt låga känslighet för suspenderat sediment i kombination med den typiskt begränsade 

rumsliga och tidsmässiga omfattningen av eventuella effekter leder i allmänhet till låga effekter (t.ex. Bergström 

m.fl., 2014). 

Elektromagnetiska fälteffekter 
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Under drift kommer de AC- och HVDC-kablar som är branschstandard för elöverföring att generera 

elektromagnetiska fält vilket i sin tur kan leda till elektriska fält i den marina miljön. Gill m.fl. (2005) påpekade 

att magnetkänslighet hos valar, som sannolikt kan kopplas till dessa djurs förmåga att hitta rätt riktning, kan 

komma att påverkas av detta fenomen. Det finns inga kända bevis för en sådan effekt i praktiken och detta 

betraktas för närvarande inte som en sannolik betydande effekt för valar. 

Reveffekter 

En reveffekt kan skapas när nya konstruktioner placeras i marina vatten. Kolonisering (bosättning av arter på 

strukturerna) av alger, sjögräs etc. på de konstgjorda reven (reveffekten) kan leda till en modifiering av 

omgivande naturliga livsmiljöer, inklusive bytesdjur och deras beteende. Denna ändring kan omfatta i) positiva 

effekter av det minskade fisket och ii) fler fiskar (bytesfiskar) (se även ruta 6–1).  

Det kan finnas en viss potential för att driften av vindkraftsparker har en positiv effekt på marina däggdjur och 

fisk tack vare i) livsmiljöns vinst på grund av införandet av nya hårda substrat (fundament och erosionsskydd) 

och/eller ii) minskning/uteslutning av fiskeverksamhet (t.ex. Bergström m.fl., 2014, Raoux m.fl., 2017, Scheidat 

m.fl., 2011). För närvarande är dock tilliten till att det finns en sådan effekt och dess betydelse begränsad. 

Närmare bestämt rapporterade en långtidsstudie (Teilmann och Carstensen, 2012) mellan 2001 och 2012 av 

en av de tidigare vindkraftsparkerna till havs (Nysted i danska vatten i västra Östersjön) att tumlarnas 

ekolokaliseringsaktivitet (som indikator på förekomst av tumlare) i betydande omfattning minskade inom 

vindkraftsparkens område jämfört med baslinjenivåerna och den hade inte återhämtat sig helt år 2012. 

Ekolokaliseringsaktiviteten inom vindkraftsparken ökade gradvis vilket kan tyda på en utveckling av reveffekten 

men tyder ännu inte på att den är betydande. I motsats till detta rapporterade Scheidat m.fl. (2011) en uttalad 

och betydande ökning av tumlarnas akustiska aktivitet inom ramen för utbyggnaden av vindkraftverket Egmond 

aan Zee Wind Energy i Nederländerna. Författarna noterade kontrasten med resultaten i Nysted. De menade 

att effekten av vindkraftanläggningen Egmond aan Zee mest sannolikt har en positiv nettoeffekt för marina 

däggdjur (eftersom faktorer som ökad tillgång till föda och/eller skydd är större än allt undervattensbuller från 

turbiner och servicefartyg). De betonade dock att resultaten bör generaliseras med försiktighet och inte okritiskt 

överföras till anläggning av andra vindkraftverk i andra livsmiljöer. Detta beror på att balansen mellan positiva 

och negativa faktorer kan vara olika under olika förhållanden. Det krävs en undersökning i form av en 

långtidsstudie för att bestämma om marina däggdjur drar nytta av närvaron av en vindkraftspark till havs, helst 

tillsammans med baslinjeundersökningar. Att göra denna bestämning är dock sannolikt viktigt vid planering av 

uppgradering eller avveckling av projekt i slutet av deras livstid. 

När det gäller avveckling måste man ta hänsyn till fördelarna och nackdelarna med att lämna kvar viss 

infrastruktur, till exempel vindkraftverkens fundamentgrunder och stenarmering som kan medföra fördelar för 

marina däggdjur. Detta bör vägas mot krav på att avlägsna sådana strukturer som kan härröra från i) andra 

bevarandeintressen (t.ex. om befintliga livsmiljöer är av ett annat slag) och ii) användare av havet, inklusive 

fiskeintressen och de som berörs av säkerheten vid navigeringen. Tyskland har till exempel beslutat att 

avveckling måste omfatta avlägsnande av all infrastruktur och detta villkor ingår i det ursprungliga tillståndet 

att bygga infrastrukturen. 

6.5.2.2 Hur bedömer man om en effekt är betydande? 

Tillvägagångssättet för att fastställa betydelsen är inriktat mot att ta hänsyn till konsekvenserna av 

utbyggnaden av vindkraftverk (särskilt skador eller störningar) på individ- och populationsnivå. 

En mängd olika faktorer kan påverka effekternas betydelse. Dessa faktorer omfattar biologi, miljö, planering 

och projektutformning. Ruta 6-10 innehåller en sammanfattning av de faktorer som vanligen beaktas i både i) 

utformningen av metoder för insamling av baslinjedata och ii) en bedömning av varje faktors betydelse.  

Ruta 6-10 Faktorer som bestämmer metoderna för insamling av baslinjevärden och bedömning av 
betydelsen för utbyggnad av vindkraftverk till havs och marina däggdjur 

Biologiska faktorer 

• Funktionell hörsel för gruppen av marina däggdjur (Tabell 6-7). 

• Närhet till fortplantningsområden – ökad känslighet antas för avgörande livshistoriska händelser som kalvning. 

Detta återspeglas till exempel i strängare försiktighetsåtgärder vid pålning i vissa medlemsstater. 
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Miljöfaktorer 

• Undervattensmiljön eftersom den påverkar spridningen av ljudet. Undervattensbuller modelleras vanligtvis. 

Optimala modeller bör omfatta indata som beskriver batymetri, egenskaper för havsbottensediment och 

vattenpelarens egenskaper som påverkar ljudets hastighet (temperatur och salthalt samt djup). Denna modell bör 

valideras genom fältundersökningar för att bekräfta prognoserna (Faarcas m.fl., 2016). 

• Geografiska särdrag som kan förvärra beteendeeffekterna. Exempelvis kan bullergenererande verksamheter kring 

inloppet till en vik genom trånga farvatten eller andra geografiskt begränsade områden leda till att djur inte kan röra 

sig bort från höga bullernivåer vilket skulle kunna öka risken för skador. 

 

Planering eller projektutformning 

• Utformning av vindkraftverkens fundament. 

• Nivåerna för undervattensbuller tenderar att öka i takt med att diametern för de fundament som pålas blir större och 

mer hammarenergi används. 

• Installationen av monopilefundament kommer sannolikt att leda till högre undervattensbuller men under en kortare 

tidsperiod totalt än installation av fackverksfundament där tre eller fyra mindre pålar normalt används för varje 

fundament.  

• Fundament som inte pålas, till exempel gravitationsfundament, sugankare eller flytande vindkraftverk ger upphov 

till mycket lägre bullernivåer. Det är osannolikt att de kommer att leda till betydande effekter när det gäller 

undervattensbuller. 

• Typ av botten – Denna kan påverka de energinivåer som krävs för pålning och pålningens varaktighet. 

• Fartygsverksamhet: den mängd och typ av fartyg som krävs under olika projektfaser (inklusive driften), deras 

transitvägar och ändringar av befintliga sjöfartsnivåer. 

 

Tabell 6-7 Hörselfunktionsgrupper och hörselområden för marina däggdjur (anpassade från Southall, 2007) 

Hörselfunktionsgrupp Hörselfunktionsområde* 

Valar med lågfrekventa ljudyttringar+ (bardvalar) 7 Hz till 30 kHz. 

Valar med ljudyttringar med medelhög frekvens 
(delfiner, tandvalar, näbbvalar, flasknosdelfin) 

150 Hz till 160 kHz. 

Valar med högfrekventa ljudyttringar 
(äkta tumlare) 

180 Hz till 200 kHz. 

Sälar (äkta sälar) 75 Hz till 100 kHz. 

* Representerar frekvensbandet för hörsel för hela grupper som en enhet (dvs. alla arter i gruppen) där individuella arters 

hörselområden normalt inte är så breda.  

+ Uppskattat hörselområde för valar med ljudyttringar med låg frekvens baserat på beteendestudier, inspelade ljud och 

innerörat. 

Risken för hörselskada för marina däggdjur (dvs. permanent hörselskada (PTS) eller större effekt) har 

utvärderats med hjälp av ett intervall av tröskelvärden som baseras på tillgängliga audiogram. Till exempel har 

kriterier som tillhandahållits av Southall m.fl. (2007) ofta använts. NMFS (2018), som ofta kallas väglednings-

/tröskelvärden för NOAA, representerar för närvarande de mest aktuella riktlinjerna för att fastställa permanent 

hörselnedsättning (PTS) för både impulsbuller (t.ex. från pålning) och icke impulsbuller (t.ex. från muddring 

eller fartygsdrift). Risken för skada grundas på två kriterier: Den sammanlagda ljudexponeringsnivån (SELcum) 

och toppvärdet för ljudtrycksnivån (peak SPL) (se Tabell 6-8). För att bedöma SELcum-kriteriet är 

förutsägelserna om mottagna ljudnivåer frekvensviktade för att återspegla i) hörselns känslighet för varje marin 

däggdjursarts hörselfunktionsgrupp och ii) ljudexponering fastställd under en 24-timmarsperiod med 

verksamhet. Toppvärdet för ljudtrycksnivåkriteriet jämförs med den oviktade ljudnivå som erhålls. Om endera 

tröskelvärdet har överskridits anses det utgöra en sannolikhet för permanent hörselnedsättning. 

Tabell 6-8 NOAA (NMFS, 2018) tröskelvärden för permanent hörselnedsättning vid pulserande buller 

Hörselgrupp 
Tröskel för permanent 
hörselnedsättning 

 

 
SELcum 
[BF re 1 μPa 2 s] * 

Toppvärde för ljudtrycksnivå 
[dB re 1 μPa] oviktat 

Valar med lågfrekventa 
ljudyttringar 

183 219 

Valar med ljudyttringar med 
medelhög frekvens 

185 230 

Valar med högfrekventa 
ljudyttringar 

155 202 
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Sälar 185 218 

* viktad enligt NMFS (2016) audiogramviktningsfunktioner för varje hörselgrupp. 

De beteendemässiga effekterna av anläggning av vindkraftsparker kan undersökas med hjälp av en dos-

responskurva. Om möjligt bör denna kurva ge artspecifika empiriska belägg från de mest lämpliga tillgängliga 

övervakningsuppgifterna. Användningen av populationsmodeller för att bedöma de demografiska 

konsekvenserna av störningseffekter utvecklas också (se Fallstudie 6-3). 

Fallstudie 6-3 Populationsmodeller för marina däggdjur 

Konsekvenserna för populationer av nästan dödliga effekter som störningar i samband med pålning av vindkraftverkens 

fundament kan undersökas med hjälp av prediktiv modellering eller analys av populationens livsduglighet. Två sådana 

tillvägagångssätt är iPCoD och DEPONS som diskuteras i punkterna nedan. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea) är ett forskningsprogram som 

leds av det nationella centret för miljö- och energifrågor (DCE) vid Aarhus universitet. I programmet har man släppt 

en fritt tillgänglig modell för att simulera hur tumlares populationsdynamik har påverkats av pålningsbullret i 

samband med anläggning av vindkraftsparker till havs. DEPONS bygger på en individbaserad modell av tumlares 

rörelse och energetik som utvecklats av Jacob Nabe-Nielsen och kolleger (Nabe-Nielsen m.fl., 2011, Nabe-Nielsen 

m.fl., 2013, Nabe-Nielsen m.fl., 2014). 

• IPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance) är ett ramverk för att undersöka effekterna av buller, 

särskilt från pålning för vindkraftsparker till havs (Harwood m.fl., 2013, King m.fl., 2015). Modellen tar hänsyn till 

antalet marina däggdjur som förutsetts bli utsatta för störningar och/eller permanent hörselnedsättning och förutspår 

den framtida utvecklingen av populationen som bygger på konsekvenser av en expertprocess för att framkalla 

orsakerna. Förhoppningsvis kommer det att finnas empiriska data som kan ersätta expertbedömningar. Regelverket 

kan tillämpas på flera arter, bland annat tumlare, gråsälar, knubbsälar, flasknosdelfiner och vikvalar. Även om 

iPCoD bygger på vissa starka antaganden och på expertutlåtanden är dess styrkor bland annat att den är 

transparent, kontrollerbar och kvantitativ. En av iPCoD:s främsta styrkor kan vara dess förmåga att bedöma den 

kumulativa effekten av utbyggnad av flera vindkraftverk till havs. 

 

Mer information om populationsmodeller som används i konsekvensbedömningar av marina däggdjur finns i Sparling 

m.fl. (2017). 

Källa: 

DEPONS modell finns på: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD:s modell finns på: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Fallstudie 6-4 Utvärdering av effekterna av buller från pålning på marina däggdjur, Tyskland 

Tysklands myndighet för sjöfart och hydrografi (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) har utfärdat två 

tekniska standarder för miljöutredningar av effekterna av buller på marina däggdjur. Tysklands myndighet för sjöfart och 

hydrografis standardundersökning av effekterna av vindkraftverk till havs på den marina miljön (STUK 4) innehåller  

i) en standard med mätinstruktioner för övervakning av ljud under vatten och 

ii) en standard för vindkraftsparker till havs med prognoser för ljud under vatten och minimikrav på dokumentation. 

 

Den strategi som myndigheterna tillämpar för att förebygga alla betydande effekter av pålning på tumlare är teknisk 

begränsning och minskning av buller vid källan. Enligt den tyska förordningen är gränsvärdet för potentiella effekter på 

tumlare upp till 160 dB SEL (ljudexponeringsnivå) på 750 meters avstånd från pålningsplatsen. 

 

Enligt 2013 års skyddsplan för tumlare i den tyska ekonomiska zonen i Nordsjön måste anläggningsarbetet samordnas 

på ett sätt som innebär minsta möjliga effekt på tumlare på individnivå eller populationsnivå. Vid alla tidpunkter får inte 

mer än 10 % av naturskyddsområdena störas av ljud under vatten. Denna regel bygger på det allmänna synsätt som 

fastställts av den statliga tyska myndigheten där det anges att effekten anses vara betydande när ett område på mer än 

1 % går förlorat. Eftersom pålning är en tillfällig verksamhet anses dock en störningsyta på 10 % vara godtagbar134. 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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För Natura 2000-området Sylts yttre rev finns det ett undantag från regeln. Under perioden april till augusti får högst 1 % 

av detta område störas eftersom det då sannolikt är ett fortplantningsområde för tumlaren. 

Källa: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Fallstudie 6-5 Tillståndsvillkor rörande tumlare för en vindkraftspark till havs i Sverige 

Ett vindkraftsföretag har ansökt om tillstånd att bygga en vindkraftspark till havs i Hallands län som innehåller högst 50 

vindkraftverk. Två angränsande Natura 2000-områden, Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) samt Lilla 

Middelgrund (SE0510126), är belägna så nära som 20 km från vindkraftsparkens område. Tumlare förekommer i relativt 

stora mängder i denna del av Kattegatt. Stora Middelgrund är ett av de viktigaste fortplantningsområdena för 

tumlarpopulationen i Bälthavet. Lilla Middelgrund anses också ha ett stort antal tumlare. Det finns ett område av särskild 

betydelse för arten tumlare så nära som 10 km från området för vindkraftsparken.  

 

Den svenska mark- och miljööverdomstolen fann135 2015 att bestämmelserna för ett strikt skydd av arterna var tillämpligt. 

Den konstaterade också – som den svenska mark- och miljödomstolen tidigare hade funnit – att tumlarnas långsamma 

reproduktionstakt och långa generationsväxlingstid gör varje störning av individer betydande för bevarandestatusen för 

hela populationen.  

 

Domstolen slog fast att Stora Middelgrund och Röde bank-området samt det särskilt viktiga området omkring 10 km från 

vindkraftsparken (där könsmogna honor tillbringar 50 % av sin tid) inte skulle omfattas av bullernivåer som orsakar 

undanträngning av tumlare. På grundval av detta slog domstolen fast att så länge de lokala effekterna endast förekommer 

inom en radie på tio kilometer från vindkraftsparkens område finns det ingen betydande risk för att Natura 2000-områdena 

kommer att påverkas.  

 

Vindkraftföretaget fick tillstånd att bygga vindkraftsparken på vissa villkor. Ett villkor var att företaget skulle förvissa sig 

om att ingen tumlare skulle förekomma inom en radie på 750 m från bullrande verksamhet på en viss nivå både under 

projektets byggfas och avvecklingsfas. 

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten 

  

Ruta 6-11 sammanfattar några av de osäkerheter och utmaningar som påträffats vid bedömningen av 

sannolika betydande effekter på marina däggdjur. Dessa osäkerheter och utmaningar kan innebära att det 

krävs ytterligare insamling av baslinjedata eller att försiktighetsprincipen ska tillämpas. 

Ruta 6-11 Viktiga utmaningar vid bedömning av sannolika betydande effekter och marina däggdjur 

Alla effekter 

• Faktorer som leder till säsongsvariationer och variationer i fördelningen mellan marina däggdjur. 

• De olika havsområdenas relativa betydelse, till exempel i) för sökning efter föda, ii) som korridorer för migration och 

iii) för fortplantning (parning och/eller kalvning). 

 

Undervattensbuller  

• Den rumsliga utbredningen av störningar och antalet djur som påverkas. 

• Den/de mekanism(er) som ligger till grund för marina däggdjurs reaktion på buller. 

• Den relativa betydelsen av buller från fartyg, pålning, akustiska avskräckningsmedel och andra källor som stör och 

tränger undan marina däggdjur.  

 

Varierande reaktioner beroende på livsmiljöernas kvalitet, säsongsvariationer och byggnadsteknik 

• Effekterna av störningar eller skador (permanent hörselnedsättning) på livsavgörande förhållanden för marina 

däggdjur (t.ex. överlevnad och reproduktion). 

• Brist på empiriska data för vissa arter. Det verkar t.ex. inte finnas några studier av hur vikvalen reagerar på pulsade 

ljud (Harwood & King, 2017). 

                                                      

135 Dom av den 8 december 2015, mål M 6960–14, tillgänglig på https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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• Det har ansetts vara osannolikt att nivåer av undervattensbuller från vindkraftverk påverkar de marina däggdjuren 

(Bailey m.fl., 2014). Det råder dock viss osäkerhet om de sannolika bullernivåerna för de nyare och mycket större 

kraftverken (t.ex. över 10 MW). Man bör undvika att anta att bullernivåerna nödvändigtvis ligger under de nivåer 

som ger anledning till oro. 

• Det råder osäkerhet om samspelet mellan den absoluta omfattningen av undervattensbuller och effekternas 

varaktighet. Till exempel kommer en vindkraftspark som står på monopilefundament att ta mindre tid (total 

tidsåtgång för pålning) att montera än samma vindkraftverk på fackverksfundament men de absoluta bullernivåerna 

kommer sannolikt att bli högre för (större) monopile-fundament. Båda scenarierna bör utvärderas och det mest 

ogynnsamma fallet när det gäller effekter på marina däggdjur (dvs. antalet skadade och/eller undanträngda djur) 

som tagits upp för bedömning. 

• Över större avstånd blir övergångar av impulsiva bullernivåer mer kontinuerliga till sin natur. Tröskelvärdena för 

effekten permanent hörselnedsättning för kontinuerligt buller är högre (dvs. det krävs högre ljudnivåer för att få en 

effekt) än för impulsljud. Det intervall där det är lämpligt att tillämpa kontinuerliga bullertrösklar för verksamheter 

som pålning eller detonation av outlöst ammunition är dock oklart och varierar sannolikt beroende på platsspecifika 

förhållanden. 

 

Undanträngning 

• Det råder osäkerhet om hur viktigt det är med undanträngning för individer och populationer av marina däggdjur, 

dvs. de ekologiska konsekvenserna (se Fallstudie 6-3). 

• Det finns kunskapsluckor när det gäller hur tumlare i Östersjön påverkas av driftfasen. Det finns mycket få studier 

av tumlare. De studier som har genomförts har gett resultat som inte nödvändigtvis är tillämpliga på förhållandena 

i Östersjön (kommentar från Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

• Även om de flesta studier har varit fokuserade på buller på grund av pålning beskriver Brandt m.fl. (2018) en 

minskad upptäckt av tumlare i närheten av anläggningsplatser flera timmar före pålning. Detta kan eventuellt bero 

på ökad aktivitet (t.ex. fartygstrafik) kring anläggningen vilket också underlättas genom en bättre överföring av 

undervattensljud under de lugna väderleksförhållanden när pålning äger rum. En sådan effekt skulle eventuellt 

kunna ifrågasätta användning av akustiska avskräckningsmedel om dessa i onödan ökar nivåerna för 

undervattensbuller. Denna fråga kräver dock ytterligare forskning. 

 

Maskerande 

• Det finns endast begränsad information om hinder vilket kan få betydande effekter om de marina däggdjurens 

normala användning av ljud påverkas negativt av undervattensbuller. 

 

Kollision med fartyg 

• Det finns endast begränsad information om kollisioner mellan marina däggdjur och fartyg i samband med 

anläggning och drift av vindkraft till havs.  

 

Elektromagnetiska fälteffekter 

• Bergström m.fl. (2014) antydde att på grundval av de mycket knapphändiga empiriska uppgifter som finns 

tillgängliga har inga betydande effekter visats hittills av elektromagnetiska fält på marina däggdjur (studien 

omfattade fyra arter: tumlare, knubbsäl, gråsäl och vikare). 

 

Barriäreffekter 

• Begreppet barriäreffekt grundas på antagandet att förekomsten av vindkraftverk och verksamhet kring en 

vindkraftspark skulle kunna utgöra ett hinder för vissa marina däggdjursarters rörelse. Detta är helt klart för vissa 

däggdjursarter men för andra arter är beläggen för eventuella hinder mindre tydliga.  

 

Reveffekter 

• Det har funnits hypoteser om en viss potential för att driften av vindkraftsparker har en positiv effekt på marina 

däggdjur och fisk tack vare i) livsmiljöns vinst från införandet av nya hårda substrat (fundament och erosionsskydd) 

och/eller ii) minskning/uteslutning av fiskeverksamhet (t.ex. Bergström m.fl., 2014, Raoux m.fl., 2017, Scheidat m.fl., 

2011). För närvarande är dock tilliten till att det finns en sådan effekt och dess betydelse begränsad.  

 

6.5.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

6.5.3.1 Inledning 

I detta kapitel ges en översikt över möjliga begränsningsåtgärder som har föreslagits eller tillämpats med 

avseende på anläggning av vindkraftverk till havs och marina däggdjur. 
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Följande åtgärder diskuteras:  

a) Undantag för särskilda områden (makro-läge). 

b) Undvikande av känsliga perioder som fortplantningssäsongen (planering). 

c) Åtgärder med anknytning till typen av fundament för vindkraftverken (tysta fundament). 

d) Bullerbegränsande åtgärder för att minska nivåerna av undervattensbuller under anläggningen.  

e) Övervakning (visuellt och akustiskt) av marina däggdjurs närvaro i uteslutningsområden.  

f) Åtgärder för att aktivt avskräcka djur från sådana områden. 

 

De åtgärder som beskrivs är inriktade på pålning och detonation av oexploderad ammunition som är den 

viktigaste bulleralstrande verksamheten i samband med anläggning av vindkraftsparker till havs. För det mesta 

är dessa verksamheter begränsade till anläggningsfasen men de kan också vara relevanta för uppgradering. 

Avsaknaden av åtgärder för utvecklingsfaser och annan verksamhet än pålning/detonation av oexploderad 

ammunition innebär inte att dessa andra faser och verksamheter inte ska beaktas. Betydande effekter 

förväntas i allmänhet inte för verksamhet som geofysiska undersökningar som utförs under projekteringen. 

Metoder för bästa praxis bör dock följas för att i) minimera onödiga utsläpp av akustisk energi, ii) minska risken 

för andra föroreningar och iii) minska risken för kollisioner med marina däggdjur etc. 

 

I Ruta 6-12 redogörs för den ram för begränsning som ska användas vid pålning, borrning och muddring i 

enlighet med avtalet om bevarande av valar i Svarta havet, Medelhavet och Nordostatlanten (ACCOBAMS).  

 

Ruta 6-12 Ram för begränsning av pålning, borrning och muddring (ACCOBAMS, 2019) 

 Planeringsfas (förväntade resultat av miljökonsekvensbedömningen) 

Se över förekomsten av valar under kandidatperioderna för arbetet och utföra – eller finansiera – forskning där 

information saknas eller är otillräcklig. 

Välj perioder med låg biologisk känslighet. 

Använda resultat från modeller för spridning av ljud som kontrollerats på fältet för att besluta om gränserna för 

det område som omfattas av uteslutning. 

Planera lägsta möjliga strömkälla. 

Beakta alternativ teknik (se 6.5.3.4). 

Planera bullerdämpande teknik om inga alternativ finns (se även 6.5.3.5). 

 

Metoder för att mildra effekterna i realtid 

Använd ljuddämpande anordningar innan arbetet inleds (se 6.5.3.5). 

Använd ”mjuk start”-protokollet (se 6.5.3.5). 

Använd det visuella och akustiska övervakningsprotokollet (se 6.5.3.6). 

 

Efter verksamheten 

Detaljerad rapportering av riskreducering i realtid. 

Källa: ACCOBAMS, 2019 Finns på https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Makroplats 

För att undvika betydande effekter på marina däggdjur och för att ta hänsyn till detta undantag av område vid 

erkännandet av förekomsten av livsmiljöer som är av avgörande betydelse för marina däggdjur. 

På grundval av exemplet med Birdlife Internationals process för att fastställa ”important bird and biodiversity 

areas” (IBA-områden), har Internationella naturvårdsunionen (International Union for the Conservation of 

Nature, IUCN) och SSC/WCPAI Marine Mammal Protected Areas Task Force tillsammans identifierat viktiga 

områden för marina däggdjur (IMMA)136. IMMA definieras som diskreta delar av livsmiljön som är viktiga för 

marina däggdjursarter som har potential att avgränsas och förvaltas för att bevaras. Kunskap om områden 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
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som är viktiga för marina däggdjur kommer att göra det lättare att balansera människors användning av havet, 

till exempel utbyggnad av vindkraftverk till havs, med kravet att bevara den marina biologiska mångfalden. 

6.5.3.3 Planering: Undvika, minska eller tidsanpassa verksamheter under ekologiskt 
känsliga perioder. 

Planering innebär att man undviker eller skjuter upp anläggningsverksamheten (vid pålning och detonation av 

oexploderad ammunition) under känsliga perioder i arternas biologiska cykler (t.ex. under fortplantnings- eller 

födosökssäsonger). Planering anses vara en mycket effektiv åtgärd eftersom den kan förhindra störningar av 

arter från buller och andra effekter under dessa perioder. Det bör dock noteras att säsongsbegränsningar kan 

vara svåra att införa för vissa arter med långa känsliga perioder. Exempelvis parar sig tumlare i Nordatlanten 

i juli/augusti och föder sina kalvar under maj/juni året därpå. Därefter är kalvarna helt beroende av modersmjölk 

under cirka 8–10 månader. Om modern och kalven hålls åtskilda kan detta mycket lätt leda till att kalven 

avlider. Det finns därför inga ”säkra” perioder för tumlare. För sådana arter räcker det inte att undvika 

fortplantningssäsonger för att undvika negativa effekter. Däremot skulle planering vara lämplig även i andra 

delar av Europas hav, t.ex. Medelhavet. Detta beror på att några av Medelhavets marina däggdjur, till exempel 

sillvalar (Balaenoptera physalus), är kända för att vara känsliga för störningar som orsakas av människor men 

uppvisar tydliga mönster när det gäller fördelningen av säsongsvariationer137. 

6.5.3.4 Infrastrukturutformning: vindkraftverkens fundament  

Åtgärder för utformning av infrastruktur syftar till att undvika akustiska störningar och minska 

störningar/undanträngningseffekter. Höga nivåer av undervattensbuller hänger samman med pålningen av 

monopile- samt fackverksfundament. Alternativa fundament som inte leder till så höga bullernivåer är 

tillgängliga och har använts i ett antal projekt. 

Befintliga vindkraftsparker till havs domineras av pålade fundament med både monopiles och fackverk. 

Fackverksfundament har flera mindre pålhål för att förankra varje fundament. Världens första vindkraftspark 

till havs, Vindeby i Danmark, konstruerades dock med hjälp av gravitationsfundament. Flera andra projekt 

använde också gravitationsfundament. En annan typ av fundament som gör att man slipper pålning är 

sugankare, som har använts inom annan verksamhet till havs under flera årtionden. Sugankare har nyligen 

provats inom vindkraftsindustrin till havs och använts i flera mindre anläggningar, t.ex. för vädermaster på 

Doggers bank i Nordsjön. På senare tid har den etablerade tekniken med flytande fundament prövats inom 

vindkraftsparken utanför Skottlands (Kincardine och Hywind), Frankrikes (Floatgen) och Portugals (Windfloat 

Atlantic) kust. Denna teknik gör det möjligt att lokalisera vindkraftsparker i djupa vatten och avsevärt minska 

bullerutsläppen under anläggningsfasen. 

Montering av gravitationsfundament, sugankare eller flytande fundament kan inte göras utan utsläpp av 

undervattensbuller. Detta beror på att det kan finnas behov av beredning av havsbottnen som inbegriper 

muddring och fartygsbuller som hänger samman med detta oundvikligt. Impulsivt buller saknas dock vid dessa 

metoder (om de inte är kopplade till detonering av oexploderad ammunition) och bullernivåerna uppfattas som 

mycket låga (relativt sett) för alla sådana alternativa konstruktioner. 

Det råder inget tvivel om att den minskning av bullret som uppnås genom användning av andra fundament 

som inte pålas är fördelaktig för marina däggdjur. Det kommer dock att finnas praktiska och kommersiella 

överväganden för projekt som använder andra fundament och det är dessutom nödvändigt att ta hänsyn till de 

oavsiktliga konsekvenserna av beslut om att använda dem. Gravitationsfundament har till exempel ett större 

fotavtryck än alla pålade fundament. De kan därför ha större effekter på bentiska livsmiljöer, både direkt genom 

förlust av livsmiljöer och genom hydrodynamiska förändringar. Sådana effekter måste noggrant utvärderas vid 

lämpliga bedömningar i tillämpliga fall. 

6.5.3.5 Bullerminskning: olika tekniska metoder 

”Mjuk start” och andra ljuddämpande system (NMS) kan användas för att minska störningar och fördrivningar 

samt för att undvika akustiska skador för marina däggdjur.  

                                                      

137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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En mjuk start för pålning är avsedd att minska nivåerna av undervattensbuller som släpps ut under 

anläggningen. Det betyder i allmänhet en stegvis upptrappning av hammarenergin och en slagfrekvens på 

över 20 minuter eller mer. Mjuk start beskrivs ibland som en begränsningsåtgärd i projektbedömningar. Den 

ingår vanligtvis i ”sunt förnuft” (motiveringen är att ge djuren tillräckligt med tid för att lämna det omedelbara 

närområdet och undvika skadliga bullernivåer) även om inga studier systematiskt har bekräftat effektiviteten 

för denna metod (Bailey m.fl., 2014). Det krävs även en mjuk start ur ett tekniskt perspektiv, åtminstone för 

den första körningen, tills pålarna stabiliseras och högre energinivåer krävs för att uppnå markpenetrering. I 

den här vägledningen anses mjuk start och upptrappning i praktiken vara en inbyggd standardprocess. Om 

tillvägagångssättet går utöver vad som krävs ur ett tekniskt perspektiv kan det betraktas som en 

begränsningsåtgärd om en bedömning först görs utan att åtgärden är på plats. I samtliga fall bör sådana 

åtgärder noggrant specificeras och bedömas. Detta gäller särskilt när det gäller väldigt små och känsliga 

populationer, till exempel populationen av tumlare i Östersjön. Det är av största vikt att alla 

begränsningsåtgärder som används är dokumenterade och inte i sig är skadliga eller problematiska på något 

sätt.  

Även om mjuk start och upptrappning av pålning kan minska risken för hörselskador finns det en viss oro för 

att den skulle kunna öka omfattningen av störningar/undanträngningseffekter. Detta kan inträffa om den totala 

tiden för pålning och eventuellt den sammanlagda tillförseln av energi från pålning ökar (Verfuss m.fl., 2016). 

Denna risk kan dock begränsas genom att man inför tidsfrister (t.ex. i Tyskland) och akustiska 

avskräckningsmedel. 

Två exempel på NMS är bubbelridåer och hydraulhammare. En bubbelridå består av en slang försedd med 

munstycksöppningar som är lagda på havsbottnen runt pålen på ett avstånd av mer än 50 m från platsen för 

pålningen. Luft matas in i munstycket med kompressorer och släpps ut via munstyckena. Detta orsakar en 

ständigt ökande ridå av luftbubblor runt installationsplatsen, vilket minskar bullret på grund av spridning och 

upptagningseffekter. Hydraulhammare har ett akustiskt frikopplat isoleringshölje med dubbla väggar och 

luftfyllda mellanutrymmen138. 

Ruta 6-13 Undersökning av effekter på tumlare i tyska vatten 

Brandt m.fl. (2018) undersökte effekterna på tumlare av första generationens aktiva ljuddämpande system som användes 

i anläggningsfasen på 6 av 7 vindkraftsparker i Tyska bukten mellan 2010 och 2013. Under projekt för anläggning av 

vindkraftsparker efter 2013 har bullernivåerna på 750 meters avstånd till användningen av ljuddämpande system normalt 

sett sjunkit under det föreskrivna tröskelvärdet på 160 dB. Författarna beskriver en tydlig gradient när det gäller minskad 

upptäckt av tumlare efter pålning beroende på bullernivå och avstånd till pålarna. Pålningsarbetena med ljuddämpande 

system minskade det avstånd där ingen effekt mättes från 17 km till 14 km vilket ledde till att författarna drog slutsatsen 

att användningen av ljuddämpande system ledde till att minskningen av upptäckt av tumlare var lägre på alla avstånd. 

Författarna rekommenderade ytterligare undersökningar eftersom ljuddämpande system vidareutvecklas och förbättras. 

Detta första bevis (tillsammans med andra publikationer, till exempel i) Nehls m.fl. (2015) för pålning samt ii) Koschinski 

och Kock (2009) för detonation av oexploderad ammunition (Koschinski & Kock rapporterade att området med tumlare 

som utsätts för störningar kan minskas med cirka 90 %) tyder på att bullerminskande tekniker för närvarande utgör bästa 

praxis när det finns risk för effekter på marina däggdjur vid pålning eller detonation av oexploderad ammunition. 

 

Dahne m.fl. (2017) rapporterade att två bubbelridåer försvagade bullret med mellan 7 och 10 dB vid separat användning 

och med 12 dB när de användes tillsammans. Dämpningen var störst över 1 kHz där bullret från pålning vid större avstånd 

var jämförbart med – eller lägre än – omgivningsbullret. Detta tyder på att bullerreglering bör baseras på frekvensvägda 

ljudnivåer utöver bredbandsnivåerna för att säkerställa att begränsningsåtgärder är effektiva när det gäller att minska 

effekterna på djur och inte bara för att uppfylla rättsliga krav. 

 

Ovanstående framsteg i fråga om teknik för bullerminskning i tyska vatten har drivits av kravet på att uppfylla nationella 

lagstiftningskrav (BMU, 2013) som kallas ”Schallschutzkonzept” eller bullerdämpningskoncept för den tyska ekonomiska 

zonen i Nordsjön. Dessa gränsvärden tillämpas på 160 dB med SEL och 190 dB Lpeak på 750 m avstånd från platsen 

för pålning (förbud mot skada och dödande). De kräver dessutom att inte mer än 10 % av Nordsjöns tyska ekonomiska 

zon påverkas av ljudexponeringsnivå ≥ 140 dB (SEL) (förbud mot störning) och att dessutom mellan maj och augusti inte 

mer än 1 % av området med den största koncentrationen av tumlare påverkas av ljudexponeringsnivån ≥ 140 dB (SEL) 

(förbud mot störning).  

                                                      

138 Mer information kan hämtas från en tysk workshop 2018, se https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-
conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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Dessutom är pålningstiden för monopiles begränsad till 180 minuter och för fackverksfundament till 140 minuter per påle, 

båda inklusive användning av avskräckningsmedel (se även Fallstudie 6-6). 

 

Andra bullerbegränsande åtgärder anges i punkterna nedan (ACCOBAMS, 2019).  

• Vattenljuddämpare: fiskenät anslutna till små ballonger som är fyllda med gas och skum som är inställda 

på resonansfrekvenser. 

• Kassuner: ett fast, stelt stålrör som omger pålen. När pålen har stuckits igenom kassunen pumpas vattnet 

ut. 

• IHC/NMS: en dubbelskiktad skärm fylld med luft. Mellan pålen och skärmen finns det ett 

bubbelinjektionssystem på flera nivåer och med flera storlekar. 

• System med resonatorer som kan ställas in: detta ljuddämpningssystem, inspirerat av Helmholz-

resonatorer, använder en enkel hopfällbar ram med system av akustiska resonatorer med två vätskor (luft 

och vatten). 

 

6.5.3.6 Övervakning av uteslutningszoner: visuella och akustiska observationer 

Avgränsning och övervakning av uteslutningszoner kan minska störningarna och undanträngningseffekterna 

och undvika akustiska skador för marina däggdjur. 

Övervakning är en åtgärd som utförs ofta och innebär att observatörer av marina däggdjur ges i uppgift att 

visuellt – och ofta akustiskt – övervaka ett område runt bullerkällan under minst 30 minuter. Detta för att i den 

mån det är möjligt att säkerställa frånvaron av marina däggdjur (och eventuellt andra skyddade arter som 

havssköldpaddor) före pålning, detonation av oexploderad ammunition etc. Denna zon kan avgränsas med ett 

fast avstånd från källan (t.ex. 500 m) eller på grundval av förväntade ljudnivåer. I områden där vattendjup i 

uteslutningszonen överstiger 200 m bör observationstiden vara minst 120 minuter för att öka sannolikheten för 

att djupdykande arter upptäcks (ACCOBAMS, 2007). Uteslutningszonen syftar till att minska näraliggande 

bullerexponering och skydda djur från direkt fysisk skada. Det är osannolikt att det kommer att vara effektivt 

när det gäller att minska beteendemässiga reaktioner över längre sträckor eftersom störningar i mer avlägsna 

områden fortfarande kan inträffa. 

Det är viktigt att notera att effektiviteten kan begränsas av i) ogynnsamma väderförhållanden och mörker (båda 

begränsar visuell observation), ii) faktorer som den begränsade spridningen av vissa arters ljudyttringar, till 

exempel tumlaren (normalt inte mer än ca 200 m för denna art) och iii) den allmänna avsaknaden av 

ljudyttringar för sälarter som är relevanta för de flesta bedömningar av vindkraftverk till havs. 

6.5.3.7 Avskräckning: akustiska avskräckningsenheter 

Avskräckande åtgärder kan minska störningarna och undanträngningseffekterna samt undvika akustiska 

försämringar. 

Sälskrämmor har länge använts för att skrämma bort sälar från fiskodlingar. De har dock också erkänts som 

värdefulla för att minska risken för skador på sälar och valar vid anläggningen av vindkraftutbyggnader. Vid 

anläggningen av vindkraftsutbyggnader kallas sälskrämmor i allmänhet ”akustiska avskräckningsenheter” eller 

”ljudskrämmor”. En sälskrämma producerar undervattensbuller som är obehagligt för målarterna men inte 

skadligt och den avskräcker dem därför från att komma närmare. De kan användas för att tillfälligt tränga 

undan individer från områden där skadliga bullernivåer kan uppstå på grund av verksamhet som pålning av 

fundament eller detonation av oexploderad ammunition (se även Fallstudie 6-6).  

Dahne m.fl. (2017) beskriver användningen av akustiska avskräckningsenheter för att skydda tumlare mot att 

förlora sin hörsel på grund av pålningsbuller. Författarna noterade en kraftig reaktion på sälskrämman och 

uttryckte oro över att den kan komma att överstiga reaktionen på själva pålningsbullret när de arbetar med 

bubbelridåer. Detta tyder på att det finns anledning att ompröva specifikationerna för sådana akustiska 

avskräckningsenheter. Liknande farhågor togs upp av Verfuss m.fl. (2016). 
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Akustiska avskräckningsenheter minskar inte beteendeeffekterna utan minskar endast de direkta fysiska 

effekterna. Detta är inte tillräckligt när man försöker mildra de negativa effekterna för hotade populationer, t.ex. 

populationen av tumlare i Bälthavet eller Östersjön. Det är verkligen inte tillräckligt när resultatet är 

undanträngning från primära livsmiljöer till sekundära livsmiljöer. Pingeranordningar139 garanterar dock inte att 

alla tumlare kommer att utrymma det drabbade området och därför garanterar användning av pinger inte att 

det går att undvika att enskilda tumlare påverkas fysiskt av anläggningsbullret.  

Därför bör åtgärderna klart och tydligt inte öka störningar/undanträngningseffekter i onödan och användningen 

av akustiska avskräckningsenheter måste vara proportionerlig och vederbörligen motiverad mot bakgrund av 

sådan bevisning. 

Fallstudie 6-6 Lindring av bullereffekter från pålning på marina däggdjur, Tyskland 

Tysklands myndighet för sjöfart och hydrografi (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) har utfärdat flera 

tekniska standarder om effekterna av buller på marina däggdjur och studier som stöder detta. Tysklands myndighet för 

sjöfart och hydrografis standardundersökning av effekterna av vindkraftverk till havs på den marina miljön (STUK 4) 

innehåller fyra sådana standarder: 

 Instruktioner för övervakning av undervattensbuller. 

 Vindkraftsparker till havs – prognoser för undervattensbuller, minimikrav för dokumentation. 

 Specifikationer för kvantitativ bestämning av bullerkontrollsystemens effektivitet. 

 En studie för att utvärdera kalibreringen av C-PODS-enheter (anordningar för att fånga upp ljud från marina däggdjur) 

som används för att upptäcka tumlare (finns endast på tyska). 

 

Efter tillstånd från myndigheterna är operatörer av vindkraftverk till havs skyldiga att utarbeta och lägga fram en plan för 

minskning av buller med hänsyn tagen till i) de mest avancerade metoderna för begränsning av tekniskt buller, ii) platsen 

och projektets egenskaper och iii) resultat från forskning och utveckling samt tidigare utveckling. Sex månader innan 

anläggningsarbetena inleds måste en bullerbegränsningsplan med en detaljerad beskrivning av genomförandet av 

bullerbegränsande åtgärder läggas fram för myndigheterna.  

 

Följande bullerreducerande metoder är standardförfaranden i Tyskland140 

• Innan pålningen börjar finns det ett krav på att aktivt flytta tumlare bort från arbetsområdet även om det innebär en 

tillfällig störning. 

• Utvecklarna kan inte påbörja anläggningsarbetet om det finns tumlare inom 750 m och inte förrän de har bevisat 

att de avskräckande åtgärderna har fungerat med hjälp av C-POD (denna C-POD upptäcker de ljudyttringar (klick) 

som tumlare ger ifrån sig). 

• Det finns två olika system för att avskräcka tumlare (sälskrämmor och liknande). 

• Det är allmänt erkänt att det finns en risk för onödiga störningar i den marina miljön på grund av dessa avskräckande 

enheter. 

• Pålningen måste börja med en gradvis höjd bullerintensitet så att däggdjuren kan bli medvetna om arbetena och 

förflytta sig bort från anläggningsplatsen innan bullernivåerna hotar att skada dem. 

• En ljudnivå på 160 dB SEL och 190 dB Lpeak får inte överskridas inom 750 m från ljudkällan under 

anläggningsfasen. 

• Den effektiva tiden för att driva en monopile till måldjupet får inte överstiga 180 minuter och för fackverksfundament 

inte överstiga 140 minuter per påle. 

• Användning av en (dubbel) bubbelridå. Detta är ett system med perforerade slangar eller rör i en cirkel på 

havsbotten runt platsen för pålning. Luften som stiger från hålen bildar en ridå av stigande bubblor i det vatten som 

reflekterar eller dämpar det fortplantade ljudet. 

 

Enligt sammanfattningen av Verfuss m.fl. (2016) får dessutom inte mer än 10 % av den tyska ekonomiska zonen påverkas 

av pålningsbuller från alla vindkraftsparkprojekt vid en viss tidpunkt. För att beräkna den totala kumulativa yta som 

påverkas måste områdena med effekter för alla projekt som för närvarande genomgår anläggning av fundament 

kombineras. Tröskeln på 10 % för det geografiska gränsvärdet baserades på antagandet att de beteendestörningar som 

orsakas av pålning är tillfälliga och att tumlarna så småningom kommer att komma tillbaka till det område från vilket de 

trängts undan. En rumslig tröskel på 1 % tillämpas dock i) på områden med hög tumlartäthet samt ii) under fortplantnings- 

och parningssäsongen från maj till augusti då störningarna kan få en större effekt på tumlares livsförhållanden. För 

särskilda bevarandeområden (SAC) mäts dessa rumsliga trösklar mot skyddsområdets storlek i stället för i hela den 

                                                      

139 Pinger är anordningar som varnar valar för att det finns nät (de används mest med drivgarn) i motsats till 
avskräckande åtgärder som gör att djuren undviker dem på grund av att de känner obehag. 
140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 
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ekonomiska zonen (dvs. i Nordsjön kan mindre än 10 % av ett särskilt bevarandeområde påverkas av pålningsbuller 

medan endast mindre än 1 % kan påverkas från maj till augusti). 

Källa: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Övriga arter 

6.6.1 Inledning 

Potentiella effekter på växter, alger och ryggradslösa djur beaktas i allmänhet i förhållande till deras livsmiljöer 

(kapitel 6.2). Känsligheten i marina livsmiljöer beskrivs däremot ofta delvis i förhållande till faktorer som 

motståndskraft och typiska arters återhämtningsförmåga. Ytterligare information finns dock i detta kapitel 

eftersom effekter på dessa mottagare kan få konsekvenser för grupper som marina däggdjur eller sjöfågel, 

t.ex. om deras sökande efter föda påverkas i betydande grad. 

Detta kapitel ger också information om sannolika betydande effekter på fladdermöss om de förekommer i den 

marina miljön. 

6.6.2 Typer av effekter 

6.6.2.1 Växter och alger 

De enda växtarter som är särskilt förknippade med livsmiljötyper i bilaga I är Zostera marina, Zosterca noltii, 

Cymodocea nodosa och Posidonia oceanica (posidoniabankar, Posidonion oceanicae)141.  

Andra sjögräsarter är potentiellt sårbara för livsmiljöförluster och störande effekter om de förekommer i 

närheten av vindkraftsparker till havs. Deras krav på grunt, solbelyst vatten innebär att sjögräs vid 

vindkraftprojekt till havs kan vara större vid exportkabelvägar än för grupperingsområden för vindkraftsparker. 

Vid vindkraftsparken vid Stora och Lilla Middelgrund till havs i Öresund i Danmark fanns dock sjögräsängar 

(Zostera marina) innan vindkraftsparken byggdes, övervakning av dessa bäddar visade sjögrästäckningen inte 

var påverkad 3 år efter monteringen av vindkraftverken vilket tydde på att det inte fanns några negativa effekter 

på grund av anläggningen av vindkraftsparken (inklusive muddring och placering av gravitationsfundament) 

(Hammar m.fl., 2016). 

Marina alger registreras ofta som att de koloniserar nya strukturer som tillhandahålls av vindkraftverkens 

fundament, i synnerhet i Nordsjön där det är ovanligt med hårda substrat i tidvattenzoner. Motsvarande 

livsmiljöer har tillhandahållits av olje- och gasindustrin till havs men fundamenten i vindkraftsparker är fler 

(Dannheim m.fl., 2019). En sådan kolonisering bidrar till ökad strukturell och biologisk mångfald vilket kan leda 

till reveffekter (se även ruta 6–1) som beskrivs närmare nedan när det gäller kolonisering av ryggradslösa djur. 

6.6.2.2 Ryggradslösa djur 

När det gäller marina ryggradslösa djur introducerar infrastruktur för vindkraftutbyggnad nya hårda substrat 

över och under den vattenlinje som de kan fästa vid. Dessa reveffekter kan under vissa omständigheter öka 

mångfalden, även om vissa studier också har visat att det finns en risk för att det kan bidra till spridningen av 

främmande invasiva arter (Inger m.fl., 2009). 

Oberoende av den biologiska mångfaldens nettovinster kan emellertid en förändring av livsmiljö- och 

artsamhällena fortfarande inverka negativt på bevarandemålen för det berörda Natura 2000-området. 

Etableringar av vindkraft till havs måste därför alltid bedömas på lämpligt sätt. 

                                                      

141 Se EU:s handbok om tolkning av livsmiljöer: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Temperaturökningen kring kablar har också uppmärksammats, med tanke på dess inverkan på bentos. Drift 

av elkablar under vattnet kommer att generera värme vilket värmer upp lokala sediment. Graden av 

uppvärmning beror på de egenskaper som kännetecknar kablarna, den ström som överförs, kabelns 

nedgrävningsdjup och sedimentets egenskaper (Ospar, 2009). All värme leds snabbt bort av havsvattnet. Som 

en följd av detta kommer effekterna i grunda sediment där kablarna grävs ner 1 m eller mer och där det finns 

ett effektivt värmeutbyte med de överliggande vattenmassorna att vara försumbara. Detta innebär att 

epifaunan och infaunan i de första centimetrarna av sediment inte kommer att utsättas för betydande 

temperaturförändringar. De flesta bentiska djur håller till längst upp på 5–10 cm avstånd från havsbottnen i 

öppna vatten och de övre 15 cm på havsbotten i tidvattenområden där temperaturökningarna kommer att vara 

små under förutsättning att kabeln är tillräckligt djupt nedgrävd (Petersen & Malm, 2006, Meissner & Sordal, 

2006). Vissa djur, t.ex. havskräfta, gräver sig djupare ner i havsbottnen även om den totala livsmiljöareal som 

är föremål för uppvärmning sannolikt kommer att vara mycket begränsad. 

6.6.2.3 Fladdermöss 

De riktlinjer från UNEP/EUROBATS som nämns i kapitel 0 (Rodrigues m.fl., 2015) gäller även vindkraftsparker 

till havs. Det finns dock betydande ytterligare utmaningar och osäkerheter i miljön till havs som beskrivs nedan. 

Information som tillhandahålls i detta kapitel är relevant för fladdermusarter som förtecknas i bilagorna II och 

IV, med ytterligare fokus på flyttande arter som är utsatta för större risk (framför allt trollpipistrell i Nordsjön, 

som inte förtecknas i bilaga II, se Göran Lagerveld m.fl., 2017).  

Precis som vid anläggningar på land bör referensdata till stöd för en lämplig bedömning samlas in med hjälp 

av i) metoder för bästa praxis enligt beskrivningen i Rodrigues m.fl. (2015) och ii) relevant nationell eller 

regional vägledning. Undersökningarna bör omfatta en större inflytandezon som omfattar både på land och till 

havs samt potentiella migrationsvägar. Typiska metoder för baslinjeundersökningar sammanfattas i Ruta 6-14. 

Ruta 6-14 Exempel på baslinjeundersökningar till havs (anpassad från Rodrigues m.fl., 2015) 

• Användning av manuella fladdermusdetektorer i tvärsnitt eller punktvisa undersökningar baserade på båtar, 

inklusive reguljär nattfärja genom eller i närheten av en planerad plan- eller en projektplats. 

• Användning av automatiserade detektorer på infrastruktur till havs där detta är möjligt (t.ex. oljeriggar, vädermaster, 

bojar etc.). 

• Användning av befintlig radar om sådan finns. 

 

Undersökningarna måste ta hänsyn till hela årscykeln för fladdermusens aktiviteter och ge information om hur de vilar 

(fortplantning, parning/svärmning, övervintring), söker efter föda och pendlar. Det är särskilt viktigt att genomföra 

undersökningar av havsbaserad parning för att kartlägga sannolikheten för att fladdermössens migrationsvägar 

interagerar med infrastrukturen till havs. 

 

De viktigaste typerna av påverkan på fladdermöss från vindkraft på land sammanfattas i Ruta 5-6 och Tabell 

5-4. När det gäller utvecklingen av vindkraft till havs har risken för dödlighet genom direkta kollisioner eller 

barotrauman en ytterligare gränsöverskridande dimension, eftersom fladdermöss kan vara bosatta hundratals 

kilometer från den aktuella havsbaserade infrastrukturen.  

I Ruta 6-15 sammanfattas de utmaningar och den osäkerhet som har uppstått när det gäller att identifiera och 

bedöma betydande effekter på fladdermöss. Dessa utmaningar och osäkerheter kan kräva ytterligare 

insamling av baslinjedata eller tillämpning av försiktighetsprincipen. För att bedöma effekterna av potentiell 

ökad dödlighet till havs är det nödvändigt att känna till – eller kunna uppskatta – populationsstorleken för 

fladdermöss, inklusive den del av populationen som korsar havet. De arter som kan vara av betydelse är 

trollpipistrell (Pipistrellus nambi), större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och gråskimlig fladdermus 

(Vespertilio murinus). I en studie (Limboxar m.fl., 2017)142 har man försökt utveckla en prototyp till en estimator 

för flyttande populationer av fladdermöss. Estimatorn tillämpades endast på trollpipistrell på grund av de 

begränsade uppgifterna. Även om modellen tog fram en preliminär uppskattning för fladdermöss som korsar 

                                                      

142 ”Migrerande fladdermöss i södra Nordsjön – inflygning för uppskattning av antalet migrationspopulationer av 
fladdermöss i södra Nordsjön”, Limboxar, J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, m.fl. (2016/2017) Teknisk rapport 
Zoogdiervereniging (Dutch Mammal Society) i samarbete med Wageningen Marine Research. 
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södra Nordsjön till omkring 40 000 individer var intervallet mellan 100 och 1 000 000 individer (flera 

storleksordningar) – och ursprungspopulationerna är fortfarande okända. 

Ruta 6-15 Centrala utmaningar vid bedömning av sannolika betydande effekter och fladdermöss 

Migration 

• Empiriska data om flygaktiviteter för flyttning till havs är begränsad. Även om uppgifter samlas in är detta vanligtvis 

för lite för att man ska kunna upptäcka migrerande fladdermöss över huvud taget. 

 

Kollision 

• Det finns begränsade empiriska data om i) flygaktivitet för flyttning till havs eller (ii) belägg för kollisioner till sjöss 

och barotrauma – metoder för datainsamling håller fortfarande på att utvecklas (t.ex. Lagerveld m.fl., 2017).  

• Det finns betydande utmaningar när det gäller att övervaka kollisioner till havs. 

 

Barriäreffekter 

• Den kumulativa barriäreffekten för djur som flyttar över långa sträckor för att undvika multipla vindkraftsystem till 

havs längs hela deras färdväg förblir oundersökt (Willsteed m.fl., 2018). 

 

6.6.3 Möjliga riskreducerande åtgärder  

6.6.3.1 Växter, alger och ryggradslösa djur  

Det finns inga tillgängliga uppgifter om begränsningsåtgärder för att undvika eller minska betydande effekter 

på växter, alger och ryggradslösa djur. De begränsande åtgärder för livsmiljöer som beskrivs i kapitel 6.2 kan 

också användas för att skydda dessa grupper. 

6.6.3.2 Fladdermöss 

På grund av de begränsade empiriska uppgifterna om fladdermöss närvaro och beteende till havs (se ruta 6–

14) är erfarenheterna av begränsningsåtgärder för fladdermöss i vindkraftsektorn till havs mycket mer 

begränsade än vad de är på land. Det är möjligt att lokalisering och utformning av infrastruktur är effektiva 

åtgärder för flyttande fladdermöss till havs men det finns för närvarande inga belägg för detta. Det är troligt att 

högre inkopplingshastigheter143 – och minimering av bladens rotation vid vindhastigheter under 

inkopplingshastigheten skulle vara en effektiv åtgärd för flyttande fladdermöss till havs (liksom på land). Detta 

antas bero på att den viktigaste prediktorn för förekomsten av trollpipistrell under hösten till havs och vid kusten 

verkar vara låga till måttliga vindhastigheter. Forskning har gjorts för att fastställa de lämpligaste 

miljöparametrarna som kan användas för att ta fram begränsningsalgoritmer (Lagerveld m.fl., 2017). Fallstudie 

3-2 Ger ett exempel på begränsningsinstruktioner för vindkraftsparker till havs i Nederländerna för att minska 

kollisionsrisken för fladdermöss.  

6.7 Avveckling och uppgradering  

6.7.1 Avveckling 

Avveckling är den process genom vilken hela eller delar av vindkraftinfrastrukturen avlägsnas och livsmiljön 

återställs till det tillstånd som den behöriga nationella myndigheten har fastställt. Avveckling får också tillämpas 

på enskilda vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk som en åtgärd för att minska de pågående effekterna 

som en del av en anpassningsbar förvaltningsplan (se kapitel 7) eller som ett resultat av en översyn utförd av 

en behörig myndighet. 

Avvecklingen kan få negativa effekter när det gäller reveffekter (se 6.5.2.1). När det gäller avvecklingen är det 

därför nödvändigt att ta hänsyn till fördelarna och nackdelarna med att lämna kvar viss infrastruktur, till 

exempel vindkraftverkens fundamentgrunder och stenarmering som kan medföra fördelar för marina däggdjur. 

Å andra sidan kommer nedlagda vindkraftverk eller vindkraftsparker endast att ha positiva effekter för sjöfåglar 

eller flyttfåglar.  

                                                      

143 Vindhastighet för start av vindkraftverk. 
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Få havsbaserade vindkraftanläggningar har avvecklats till dags dato. 

6.7.2 Uppgradering 

Uppgradering är ett annat tillfälle att minska kollisionsrisken, undanträngningseffekter och barriäreffekter. 

Uppgradering innebär avlägsnande av befintliga vindkraftverk och uppbyggnad av nya vindkraftverk, ofta av 

större storlek och kapacitet. Som en följd av detta använder uppgraderingsprojekt vanligen färre vindkraftverk 

än den ursprungliga vindkraften och kan använda befintliga eller nya fundament. Både lokalisering och hur 

infrastrukturen ska utformas kan undersökas för att se till att utbyggnaden sker med låg ekologisk risk.  

Hittills har ingen anläggning av vindkraftverk uppgraderats. Det finns därför inga belägg för att de åtgärder 

som vidtas för att minska de sannolika betydande effekterna är ändamålsenliga och effektiva. 
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7. ÖVERVAKNING OCH ANPASSNINGSBAR FÖRVALTNING 

7.1 Övervakning 

7.1.1 Inledning 

Övervakning är nödvändig för att säkerställa i) att den vetenskapliga grund som underbygger slutsatserna för 

en lämplig bedömning fortfarande är giltiga på lång sikt och ii) att alla åtgärder för att undvika och/eller minska 

betydande effekter förblir effektiva. Innan ett projekt kan få tillstånd måste en lämplig bedömning dra slutsatsen 

att en negativ påverkan på områdets integritet kan uteslutas bortom rimligt vetenskapligt tvivel. Det måste 

emellertid medges att vetenskapliga rön och fakta vid en viss tidpunkt har en begränsad hållbarhetstid. Det 

råder osäkerhet om i) kumulativ verkan (se kapitel 3.4), ii) klimatförändringarnas effekter på den biologiska 

mångfalden och ekosystemens funktion och iii) andra potentiella förändringar i miljön. Med tanke på denna 

osäkerhet är övervakningen ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla betydande effekter kan identifieras i tid 

och hanteras i enlighet med detta. Oväntade effekter kan uppstå av flera skäl. De kan exempelvis identifieras 

efter att en bedömning har visat att det inte finns någon betydande effekt på grund av att nya vetenskapliga 

rön har tillkommit. Bevarandestatus och/eller miljöförhållanden kan ha ändrats så att en effekt som tidigare 

inte ansågs vara betydande blir det. 

Krav och standarder för övervakning finns i vissa medlemsstater. Dessa krav och standarder är obligatoriska 

som en del av en miljökonsekvensbedömning och utgör exempel på god praxis för andra länder att följa 

(Brownlie & Treweek, 2018, IFC, 2012). 

Ruta 7-1 Direktivet om miljökonsekvensbedömning (2014/52/EU) 

”Medlemsstaterna bör se till att försiktighetsåtgärder och kompensationsåtgärder genomförs och att lämpliga förfaranden 

avseende kontroll av denna påverkan fastställs för betydande negativ miljöpåverkan från projektets uppbyggnad och drift, 

bland annat för att kartlägga oförutsedd betydande negativ påverkan i syfte att kunna vidta lämpliga åtgärder för att 

begränsa denna. Denna kontroll bör inte duplicera eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning än 

detta direktiv och enligt nationell lagstiftning." (Paragraf 35.) 

 

Behovet av övervakning och adaptiv förvaltning inom ramen för den biologiska mångfalden och utvecklingen 

av infrastruktur beskrivs av många internationella organisationer. Endast på grundval av vetenskapligt sunda 

övervakningsdata kan planer eller projekt utformas och genomföras, inklusive åtgärder för att undvika eller 

minska betydande effekter, samt anpassas över tid för att säkerställa deras långsiktiga giltighet, så kallad 

adaptiv förvaltning. 

Ruta 7-2 Exempel på behovet av övervakning och adaptiv förvaltning 

Med tanke på hur komplicerat det är att förutse hur projekt påverkar den biologiska mångfalden och ekosystem på lång 

sikt bör kunden införa adaptiv förvaltning där genomförandet av begränsnings- och förvaltningsåtgärderna är mottagliga 

för ändrade förhållanden och resultaten av övervakningen under projektets hela livscykel.  

 

För mer information, läs dessa OECD-rapporter: IFC Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable 

Management of Living Natural Resources. 

 

En övervakningsfunktion är att inom ramen för förvaltningsplaneringen mäta hur effektiv förvaltningen är. Det är viktigt 

att känna till och kunna visa för andra att målen uppnås. Övervakningen måste således erkännas som en integrerad del 

av förvaltningen och planeringen. Den bör vara utformad för att identifiera och hantera förändringar av områdets 

ekologiska karaktär. 

 

För mer information, läs dessa OECD-rapporter: Ramsar ”Handbook 18: Managing wetlands”. 

 

Insamlingen av övervakningsdata om de båda identifierade negativa effekterna och hur effektiva 

begränsningsåtgärderna är tjänar mer allmänna samhällsbehov. Övervakning och insamling av data kan ge 

den kunskap som behövs för att lösa de osäkerheter som uppstår vid utbyggnad av vindkraftanläggningar med 

låg ekologisk risk.  
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Det finns ofta inget standardiserat tillvägagångssätt för övervakning. Detta gör det svårt att jämföra resultat. 

Resultaten från övervakningen lagras sällan i ett öppet och centralt register för uppgifter. Det finns därför stora 

möjligheter att förbättra användningen av övervakningsdata från operativa vindkraftsparker för att stödja både 

konsekvensbedömningar och tillståndsförfaranden för nya vindkraftsparker.  

Fallstudierna nedan ger några exempel på strategisk övervakning för att lösa de problem som uppstår när 

övervakningsdata används på bästa sätt. 

7.1.2 Övervakning och anläggning av vindkraft  

Övervakningsprogram bör innehålla en liknande uppsättning indikatorer för dem som används för insamling 

av baslinjedata innan en plan eller ett projekt för anläggning av vindkraft utarbetas. Övervakningsprogrammets 

utformning bör beaktas vid planeringen av insamlingen av baslinjedata så att de två processerna kan 

harmoniseras på ett tidigt stadium i planen eller projektet.  

En väl utformad modell för före-efter-kontroll-påverkan (BACI) (GP Wind, 2012) är fortfarande en av de bästa 

modellerna för miljöövervakningsprogram (Smokorowski & Randall, 2017). BACI-modellen kräver att 

utgångsdata (innan utbyggnaden inleds) samlas in med hjälp av en standardiserad metod i det område som 

kan komma att påverkas av planen eller projektet och på en eller flera kontrollplatser som inte påverkas av 

planen eller projektet. Data därefter samlas in i plan- eller projektområdet när effekten är mätbar (efter) och på 

kontrollplatsen (kontrollplatserna) och helst med samma metod. Synkronisering av datainsamling mellan plan- 

eller projektområden och kontrollplatser kommer att förbättra jämförbarheten.  

Precis som insamling av baslinjedata måste övervakningen utformas med hjälp av en standardiserad metod 

för datainsamling och statistisk analys som är lämplig för de aktuella livsmiljöerna eller arterna. För att uppnå 

de bredare samhällsmålen att övervaka är det också viktigt att övervakningsprogrammen samordnas över tid 

och rum. Detta kan uppnås genom att man ser till att övervakningsprogram utarbetas på strategisk nivå vid 

bedömningen av de fysiska planerna för framtida projekt för etablering av vindenergi (se Fallstudie 7-1). Ruta 

7-3 innehåller en sammanfattande förteckning över viktiga punkter som ska beaktas vid övervakningen.  

Det bör noteras att övervakningsmetoderna kring vindkraftsparker huvudsakligen bygger på erfarenheter och 

kunskaper i Nordsjön och Östersjön. Detta innebär att den direkta tillämpningen av dessa metoder på framtida 

projekt i Medelhavet och Svarta havet bör göras med försiktighet eller med viss justering (med tanke på de 

olika arterna och biosamhället i allmänhet). Exempel på övervakning av utbyggnaden av vindkraft till havs 

visas i Fallstudie 7-4 och Fallstudie 7-5. 

Ruta 7-3 Checklista för övervakning 

• Tar övervakningsprogrammet upp alla betydande (positiva och negativa) effekter som identifierats i planens eller 

projektets lämplighetsbedömning och/eller miljökonsekvensbedömning? 

• Är de mått som övervakas kapabla att tillhandahålla biologiskt meningsfull och relevant information på ett 

kostnadseffektivt sätt? 

• Innehåller övervakningsprogrammet mått för mätning av begränsningsåtgärdernas genomförande och effektivitet? 

Är övervakningsfrekvensen lämplig för att mäta genomförande och effektivitet? 

• Har övervakningsprogrammet utformats för att uppnå tillräcklig statistisk noggrannhet för att stödja adaptiv 

förvaltning av projektets begränsningsåtgärder? 

• Finns det en möjlighet att på ett konsekvent sätt samla in uppgifter över en rad olika områden för att bedöma 

effektiviteten mot bakgrund av klimatförändringarna? 

• Har tillräckliga budgetmedel anslagits för övervakningsprogrammet? Vem ska tillhandahålla budgeten? Under 

vilken period? 

Källa: anpassad från CSPBI, 2015 

 

Fallstudie 7-1 Studier före och efter anläggningen om effekterna på fåglar vid vindkraftsparken 
Storrun i bergsområdet i norra Sverige 
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Ett bra exempel på övervakning är fallet med vindkraftsanläggningen i Storrun som omfattar 15 kraftverk på 2,5 MW i 

Oldfjällen. Storrun var den första stora vindkraftsparken som byggdes i ett bergsområde i norra Sverige, nära Övre 

Oldsjön och nära två Natura 2000-områden. 

 

Myndigheterna beviljade byggtillståndet under förutsättning att omfattande fältstudier och grundläggande studier 

genomförs för att undersöka effekterna av vindkraftsparken på fåglar. Intensiv övervakningsstudier före och efter 

anläggningen utfördes med hjälp av ett kontrollområde vilket gör det möjligt att jämföra situationen före och efter 

etableringen. Resultaten tyder på att vindkraftsparken i Storrun i allmänhet har liten effekt på det lokala fågellivet. 

Resultaten bekräftade emellertid också tidigare antaganden om att arter som dalripa tenderar att kollidera med 

tornkonstruktionen  

 

Finansieringen av dessa övervakningsstudier planerades genom ett statligt forskningsprogram vars syfte var att samla 

in och tillhandahålla vetenskapliga rön om vindkraftens effekter på människor och natur. Resultaten kommer att ligga till 

grund för begränsningsåtgärder om utbyggnaden av vindkraftsparker i bergsområden ska fortsätta. 

Källa: Naturvårdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden 

 

Övervakningssystem som omfattar flera vindkraftsparker ger ännu bättre information. Fördelarna med 

övervakningssystemen är att de skapar en omfattande databas som ger tillräcklig information för att bedöma 

hur effektiva begränsningsåtgärderna är. En omfattande databas kan också ge mer detaljerade uppgifter om 

frågor som genomsnittlig dödlighet vid kollision med fåglar och fladdermöss. Två exempel på 

övervakningssystem som omfattar flera vindkraftsparker anges nedan. Fallstudie 7-2 beskriver den nationella 

vägledningen för genomförande av övervakning av projekt för utbyggnad av vindkraftverk på fåglar och 

fladdermöss i Frankrike. Fallstudie 7-3 beskriver ett Life-finansierat projekt genom initiativet för förnybar energi 

(RGI) för bättre användning av och insyn i de fågeldata som samlas in av systemoperatörerna för 

överföringssystemet (TSO).  

Fallstudie 7-2 Övervakningsprotokoll i Frankrike 

Ministeriet för ekologisk omställning i Frankrike har utarbetat en nationell vägledning för genomförande av övervakning 

av vindkraftsprojekt med avseende på fåglar och fladdermöss. De viktigaste syftena är att 

• bedöma de verkliga effekterna (när det gäller kollisionsoffer) och begränsningsåtgärdernas effektivitet, 

• inhämta tillräckliga data från flera vindkraftsparker för att beräkna genomsnittliga dödlighetstal för fåglar och 

fladdermöss, 

• samla in en stor mängd data på nationell nivå för att stödja framtida policy och åtgärder.  

 

Enligt detta protokoll ska minst en mätning efter anläggningen utföras under de första 3 verksamhetsåren. Om inga 

betydande effekter identifieras ska minst en uppföljningsmätning göras under de kommande 10 åren. Om betydande 

effekter observeras ska korrigerande åtgärder vidtas och en ny övervakningsmätning ska genomföras under nästa år.  

 

Protokollet ger exakta instruktioner om perioderna under året då övervakningen ska genomföras. Dessa perioder bör 

alltid vara relevanta för det specifika fallet. Vissa vindkraftsparker kan exempelvis ha större effekter på övervintrande 

sjöfåglar medan andra vindkraftsparker kan ha fler effekter på häckande rovfåglar. Protokollet ger också exakta 

instruktioner om i) antal räkningar (minst 20), ii) antal turbiner som ska övervakas, och iii) metod för att söka efter kadaver 

etc. För fladdermöss måste övervakningskampanjen ske under perioder som fastställts på förhand (anges i protokollet) 

både när det gäller fladdermössens aktivitet på turbinernas nivå och kadaver på marken. 

Källa: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Fallstudie 7-3 Bättre användning av och insyn i de data om fåglar som samlas in av systemansvariga 
för överföringssystem 

Att fåglar kolliderar med kraftledningar och dör av elchocker är ett hot mot en del arter runtom i världen. För att så få 

fåglar som möjligt ska dö på den befintliga eller planlagda infrastrukturen samlar systemansvariga för överföringssystem 

in mycket data om fåglar. Dessa data används förvisso som vägledning vid beslutsfattande, men sällan utanför ramen 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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för ett specifikt projekt. I initiativet för nät med förnybar energi såg man att den gemensamma kunskapen kunde ökas om 

det gick att hitta mer effektiva sätt att utbyta data från undersökningar om samspelet mellan fåglar och elnät. Genom en 

systematisk sammanställning av studier skulle man kunna göra metaanalyser för att i) bättre förstå orsakerna till att 

fåglarna riskerar kollisioner/dödande elchocker, ii) bättre förstå hur väl de begränsande åtgärderna fungerar, och iii) i 

slutändan tillhandahålla vetenskapligt grundade verktyg som vägledning för planeringen av ledningar och begränsande 

åtgärder. 

 

2018 inleddes ett samarbete mellan initiativet, brittiska ornitologistiftelsen (British Trust for Ornithology) och kungliga 

samfundet för fågelskydd (Royal Society for the Protection of Birds) i syfte att få svar på följande frågor: i) Vilka data 

samlas in av systemansvariga för överföringssystem? ii) Vilken nytta ser systemansvariga och icke-statliga organisationer 

av ett bättre datautbyte? iii) Hur kan man på bästa sätt få till stånd detta datautbyte i praktiken? De tog fram en rapport 

om sina slutsatser, och några av slutsatserna och rekommendationerna sammanfattas i följande tre punkter: 

 

De viktigaste datakraven är 

• tillgång till data om fåglars förekomst/frekvens för strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar, 

• sårbarhetskartläggning för att prioritera högre risker (t.ex. Belgien, Portugal och Slovakien), 

• information om dödlighet, antingen som rådata för att de icke-statliga organisationerna ska vara säkra på effekterna 

eller som kollegialt granskade studier/översyner för att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna se 

vilka arter som är mest sårbara, 

• information om hur effektiva de begränsande åtgärderna är så att de systemansvariga för överföringssystemen kan 

veta vad som bör göras. 

 

Stora institutionella hinder samt tidsbrist gör det svårt för de systemansvariga för överföringssystem att i praktiken 

dela med sig av data. Dessa problem måste åtgärdas. 

 

En strategi i flera steg skulle kunna antas för att främja ett ökat utbyte av data och samarbete över tid. Detta skulle 

kräva att 

• riktlinjer utarbetas för fältmetoderna och de data som ska samlas in för miljökonsekvensbedömningar, 

konsekvensbedömningar och studier av begränsningsåtgärdernas ändamålsenlighet, 

• relevanta studier görs mer tillgängliga och synliga genom delning av i) metadata, ii) bibliografier över studier av 

konsekvenserna av elnät samt iii) bibliografier över studier av begränsningsåtgärdernas ändamålsenlighet, 

• en undersökning genomförs avseende omfattningen av och strukturen för de data och den information som redan 

samlas in och delas – detta skulle vara ett första steg mot framtagningen av ett kostnads- och tidseffektivt sätt att 

utbyta data och information i större skala. 

Källa: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

Fallstudie 7-4 Akustisk studie av marina däggdjur på östkusten 

I detta projekt spelas ljud in med hjälp av så kallade C-POD-enheter på 30 platser utanför Skottlands östkust för att 

upptäcka ekolokaliseringsklick. Klicken kommer i första hand från tumlare och flasknosdelfiner, men även från andra 

delfin- och valarter. På tio av dessa platser har man även satt ut bredbandsljudinspelare för att registrera bakgrundsljud 

och andra djurläten. 

 

Sedan 2013 har dessa apparater suttit på plats varje år under hela sommaren (de har en batterilivslängd på cirka fyra 

månader). Sedan 2015 har man satt ut dem två gånger om året, så det finns data för hela perioden april–november. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Figur 7-1: Område som omfattas av den akustiska studien av havslevande däggdjur på östkusten 

 

Platser som övervakas inom ramen för projektet 

 

Projektets dataset, som för närvarande omfattar åren 2013–2016, är offentligt och kan laddas ned. 

 

Programmet ger värdefull information för förvaltningen av Natura 2000-området Moray Firth, som utsetts för bevarande 

av flasknosdelfinen. Det ger också värdefull information om tumlare och andra valarter som förtecknas i bilaga IV till 

habitatdirektivet. Dessutom är tillgången till data som spänner över en längre tidsperiod mycket värdefull när det gäller 

övervakningen av anläggningen av vindkraftsparker till havs i regionen. Inom ramen för projektet Beatrice, en 

vindkraftspark till havs, har nu vindkraftverkens fundament (fackverksfundament) pålats och andra vindkraftsparker 

planeras i regionen. I samtliga fall går det att koppla valarnas reaktioner på anläggningen/driften på en viss plats till en 

bredare regional variation i valarnas beteende. 

 

Källa: Brookes, K, 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Data och ytterligare information finns på http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-

ecommas 

 

Fallstudie 7-5 Hur man hanterar osäkerheten i bedömningar av de kumulativa effekterna, Belgien 

Sedan början av 2016 har nio projekt beviljats tillstånd för uppförande och drift av vindkraft- och/eller energiparker i 

Belgiens del av Nordsjön. Tre av dessa var fullt driftklara i slutet av 2018. Övriga sex vindkraftsprojekt som redan har fått 

tillstånd befinner sig i olika stadier av projektering. Vindkraftverksanläggningens inverkan på Belgiens marina ekosystem 

måste övervakas. I enlighet med vad som anges i miljötillståndet samordnar det belgiska förbundsministeriet ett 

övervakningsprogram för att uppskatta de positiva och negativa effekterna av vindkraftverken till havs. Detta finansieras 

av vindkraftsparkernas operatörer i form av en årlig avgift. Detta tillvägagångssätt har följande tre stora fördelar:  

• Eftersom alla övervakningsinsatser samordnas blir de mycket effektivare när det gäller att uppnå bättre resultat 

såväl som att minska budgetutgifterna. 

• De privata utvecklarna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet när övervakningen utförs av experter.  

• Ett övervakningsprogram som leds av regeringen gör att övervakningsbehoven lättare kan fastställas.  

 

Övervakningsresultaten läggs årligen fram på ett samordnat sätt för hela det belgiska Nordsjöområdet. 

Källa: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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7.2 Adaptiv förvaltning  

Adaptiv förvaltning säkerställer att de slutsatser som dras efter en lämplig bedömning kan bibehållas under 

hela projektets livscykel.  

Principerna för adaptiv förvaltning är följande: 

• Observera genom systematisk insamling av uppgifter (övervakning). 

• Bedöm genom att i) analysera övervakningsdata och ii) fastställa eventuella förändringar som skulle 

kunna ändra den tidigare prognosen om att det ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger några 

rimliga tvivel vad gäller negativa konsekvenser för hela området. 

• Informera de viktigaste berörda parterna om analysen. 

• Vidta åtgärder vid behov i form av förvaltningsåtgärder som ska minska oförutsedda betydande effekter.  

• Upprepa cykeln för att säkerställa att de genomförda åtgärderna är effektiva. 

Ett adaptivt förvaltningsprogram måste säkerställa följande:  

• Tillräckliga finansiella medel för att täcka de beräknade kostnaderna för övervakning, eventuella samråd 

och förvaltningsåtgärder (utöver kostnaden för begränsande åtgärder). 

• Den behöriga nationella myndighetens godkännande, innan någon adaptiv förvaltning påbörjas. 

• Alla viktiga aktörers deltagande i genomförandet av övervakningen och den adaptiva förvaltningen.  

• Öppen och transparent tillgång för alla centrala aktörer till övervakningsdata och uppgifter om de 

förvaltningsåtgärder som vidtagits. 

 

I undantagsfall kan en adaptiv förvaltning få konsekvenser för en vindkraftsparks lönsamhet, till exempel om 

myndigheterna insisterar på att driften av en eller flera kraftverk ska stoppas permanent. Det ligger naturligtvis 

i alla berörda parters intresse att undvika sådana situationer och därför genomföra detaljerade utvärderingar 

av utgångsläget innan någon del av vindkraftsparkens infrastruktur börjar anläggas.  

Vitboken ”WREN” adaptative management White paper (Hanna m.fl., 2016) innehåller mer, användbar 

information om adaptiv förvaltning.  

Vitboken innehåller också ett antal fallstudier, varav några belyses i Fallstudie 7-6. 

Fallstudie 7-6 Exempel på strategier för adaptiv förvaltning bland EU:s medlemsstater 

• Vindkraftsparken Candeeiros ligger i den centrala delen av Portugal och där tillämpas en iterativ metod för övervakning 

av fågeldödligheten efter uppförandet. Efter tre år av sådan övervakning av fågelfaunan kunde man konstatera att 

tornfalken (Falco tinnunculus) var den art som oftast dog på vindkraftsparken. Övervakningsprogrammet riktades därför 

in på studier av falkpopulationen och på att utvärdera hur hårt denna art drabbades av vindkraftsparken. Eftersom 

vindkraftsparkens inverkan på den lokala populationen ansågs vara betydande togs ett platsspecifikt program fram 

med åtgärder som skulle begränsa denna inverkan (minimering av inverkan på plats och kompensation på andra 

platser). Programmet omfattar i) plantering av inhemska buskar, ii) förbättringar av habitat och buskmark längre bort 

från kraftverken och iii) främjande av extensivt bete längre bort från kraftverken för att öka habitatens mångfald. 

Genomförandet av programmet inleddes 2013 och fortsatte fram till 2016. Övervakningen av falkpopulationen och 

falkkadavren har fortsatt för att utvärdera om de begränsande åtgärderna har varit framgångsrika. 

• Adaptiv förvaltning är inte ett krav i Tyskland och det finns ingen formell lagstiftning som anger hur den ska användas 

för vindkraftsprojekt i landet. Trots detta har principerna om adaptiv förvaltning tillämpats i flera olika projekt. 

Exempelvis försökte man vid vindkraftsparken Ellern i Rheinland-Pfalz i sydvästra Tyskland minska antalet fladdermöss 

som råkade ut för dödliga kollisioner genom att begränsa turbindriften vid vindhastigheter under 6 m/s under perioden 

april–oktober. Kraven var att de begränsande åtgärderna skulle vidtas lokalt, anges i tillståndet för vindkraft och utgå 

från de federala riktlinjerna. Data samlades in under det första verksamhetsåret genom undersökningar av kadaver 

och övervakning av maskinhus144. Efter ett års verksamhet jämfördes övervakningsdata med de tröskelvärden som 

fastställts av en grupp intressenter, däribland naturskyddsorganisationer och projektsponsorn. Efter detta ändrades 

                                                      

144 Ett maskinhus är ett hölje som hyser alla beståndsdelar i ett vindkraftverk. 
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begränsningarna för att säkerställa att tröskelvärdena inte överskreds. Övervakningen krävdes endast under de första 

två åren av vindkraftsparkernas drift, och det finns inga planer på att ändra övervakningsplanen. 

• Ett landbaserat exempel är ett vindkraftsprojekt på 50 MW i Förenade kungariket som skulle anläggas i ett 

hedlandskap för över tio år sedan. Modeller för kollisionsrisker togs fram innan anläggningsarbetet påbörjades som 

visade att vindkraftsparken skulle kunna utgöra en risk för den blå kärrhöken (Circus cyaneus). Med hjälp av 

övervakning fastställdes det hur man bäst skulle kunna förvalta ljunghedens habitat så att den blå kärrhöken gynnades, 

genom regelbunden hedbränning, stoppad avrinning etc. Övervakningsresultaten fungerar som underlag till årliga 

beslut om hur hedlandskapets habitat bäst kan förvaltas, vilket i gengäld minskar kollisionsriskerna för den blå 

kärrhöken. Med tiden har kunskapen ökat om i vilken grad arten faktiskt gynnas av dessa åtgärder. 

• Vid vindkraftsparker i La Janda (i Cádiz, i södra Spanien) dör många fåglar på grund av kollisioner med vindturbinernas 

blad. Efter flera möten föreslog forskare en ny metod för att minska fågeldödligheten bestående av övervakning ute på 

fältet av fåglarnas flykt, särskilt vad gäller de mest utsatta arterna såsom gåsgamen (Gyps fulvus). När man upptäcker 

en farlig situation vid vindkraftsparkerna kan de berörda turbinerna stoppas och startas om efter att fåglarna har lämnat 

området. Operatörerna fick utbildning i att kunna upptäcka kollisioner, och området genomsöktes efter fågelkadaver. 

Daglig övervakning av kollisioner genomfördes från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Alla parter enades om att 

vindkraftföretagen betalar för systemet, att forskarna genomför analyser och tolkningar av data och att miljöbyråerna 

inväntar resultaten innan de vidtar mer bestraffande åtgärder. Efter två år hade dödligheten minskat med 50 % och 

energiproduktionen med ungefär 0,7 % per år (de Lucas m.fl., 2012). Sedan dess har man fortsatt med denna 

övervakningsmetod och fågeldödligheten fortsätter att minska. 

Källa: ”WREN” adaptative management White paper (Hanna m.fl., 2016) 

 

Fallstudie 7-7 Miljöprogram för nederländsk vindkraft till havs (Wozep) 

2015 inrättade Nederländernas ministerium för ekonomiska frågor (EZ ED 2020) ett integrerat övervaknings- och 

forskningsprogram (Wozep) för att undersöka vilka kunskapsluckor som fanns om hur vindkraftsparker till havs påverkade 

ekosystemet i södra Nordsjön. Detta övergripande program utarbetades som svar på en rekommendation från 

Nederländernas generaldirektorat för offentliga bygg- och anläggningsarbeten och vattenförvaltning (RWS) eftersom 

kunskapsluckorna var övergripande snarare än specifika för enskilda vindkraftsparker till havs.  

 

Det nuvarande övervakningsprogrammet (Rijkswaterstaat, 2016) anger omfattningen av den planlagda övervakningen 

för perioden 2017–2021. En viktig detalj är att programmet bara sätter upp ramarna för det planerade arbetet och lämnar 

utrymme för flexibilitet. Denna flexibilitet kan behövas vid 

• förändringar till följd av resultaten från genomförd forskning, 

• politiska förändringar, och 

• framtida ändringar av prioriteringarna. 

 

I synnerhet ska övervakningen och forskningen inom ramen för programmet bidra till följande mål: 

• De ska minska den vetenskapliga osäkerhet som följer av kunskapsluckor och antaganden utifrån ramverket för 

bedömning av ekologiska och kumulativa effekter, miljökonsekvensbedömningen och den lämpliga bedömningen. 

• De ska minska den osäkerhet som följer av kunskapsluckor och antaganden om långsiktiga effekter och utbyggnad 

av vindkraftsparker till havs (i förhållande till de planer för vindkraftsparker till havs som kan vara resultatet av de 

nationella ambitionerna att bygga ut förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi). 

• De ska avgöra hur effektiva de begränsande åtgärderna är (mot bakgrund av kostnadsminskningen på 40 % i det 

nederländska energiavtalet som regeringen har ingått med arbetsgivare, fackföreningar, miljöorganisationer m.fl.). 

 

Ovan nämnda mål är hämtade från den nederländska regeringens åtagande att tillämpa principer för adaptiv förvaltning 

i tillståndsförfarandet för nya vindkraftsparker till havs (IEA Wind Task 34 [WREN]). Program har inrättats för fåglar, 

fladdermöss, marina däggdjur, fisk och bentos.  

 

Strategin är ett program på nationell nivå för adaptiv förvaltning, och den har en koppling till det internationella samarbetet 

mellan flera länder som avser framtagningen av likartade strategier för vindenergi. 

Källa:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore wind energy ecological programme (Wozep) – 

Monitoring and research programme 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Adaptive management white 

paper, teknisk rapport från december 2016. Hela texten finns på www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
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Mer information finns på www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.noordzeeloket.nl/
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TILLÄGG A – FALLSTUDIER 
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Fallstudie 3-1 Vägledning 
om bedömningar av den 
rumsliga omfattningen av 
konsekvensbedömningar av 
kumulativa effekter för 
fågelpopulationer i Flandern 

(Belgien) 

BE 

X           X      X    

Fallstudie 3-2 Metod för 
konsekvensbedömningar av 
kumulativa effekter för 
havsbaserade vindkraftverk 
i Nederländerna 

NL 

 X          X  X    X  X  

Fallstudie 3-3 Tillämpning 
av försiktighetsprincipen i 
fysisk planering för 
vindkraftsprojekt – Tjädrar i 
Schwarzwald (Tyskland) 
(Life-projekt 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Fallstudie 3-4 
”Rochdalepaketet”: 
osäkerhet kring trenderna 
för projektutformning – 
ansökan till Orsteds 
havsbaserade vindkraftpark 
”Hornsea 3” 

UK 

X        X     X        

Fallstudie 3-5 
Flerpartssamarbete i 
Tyskland 

DE 
X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Fallstudie 3-6 
Flerpartssamarbete i 
Frankrike 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   
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Fallstudie 4-1 
Känslighetskarta för fåglar 
och fladdermöss i samband 
med vindkraftsutbyggnad i 

Flandern (Belgien) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Fallstudie 4-2 Kartläggning 
av segelflygande fåglars 
känslighet för 
vindkraftsutbyggnad i 
Thrakien (Grekland) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Fallstudie 4-3 SeaMaST 
(Seabird Mapping and 
Sensitivity Tool): ett verktyg 
för att bedöma effekten av 
vindkraftparker i engelska 
territorialvatten 

UK 

 X X X       X       X    

Fallstudie 4-4: Edulis-
projektet, ett exempel på 
kombinerad 
vindkraftsproduktion och 
vattenbruk i Nordsjön 
(Belgien) 

BE 

 X X          X         

Fallstudie 4-5: Återställande 
av ostronbestånd i 
havsbaserade 
vindkraftparker 
(Nederländerna) 

NL 

 X X          X        X 

Fallstudie 5-1 Effekter på 
steppliknande gräsmarker 
av konstruktion av 
vindturbiner i Dobrogea 
(sydöstra Rumänien) 

RO 

X          X   X       X 

Fallstudie 5-2: RENEBAT II 
och RENEBAT III/ProBat 

DE 
X X           X      X   
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Fallstudie 5-3: Användning 
av ultraljudsutrustning 
(UAD) som en metod för att 

avskräcka fladdermöss 

Internatio
nell 

X X           X    X  X   

Fallstudie 5-4 Kombinera 
radar och direkt observation 
för att uppskatta 
kollisionsrisken för pelikaner 
vid en projekterad 
vindkraftpark på Cape West 
Coast, Sydafrika 

Internatio
nell 

X          X  X X X   X    

Fallstudie 5-5: Metod för 
bedömning av signifikans 
gällande fåglar och vindkraft 
i Flandern (Belgien) 

BE 

X         X        X    

Fallstudie 5-6: GenEst – Ett 
verktyg för utvärdering av 
kollisionsdödlighet vid 
vindkraftsanläggningar 

Internatio
nell 

X          X       X X   

Fallstudie 5-7: Identifiering 
av undanträngningseffekter 
på kungsörn (Aquila 
chrysaetos) genom GPS-
spårning i Frankrike 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Fallstudie 5-8: 
Observatörsassisterad 
avstängning på begäran 
(Tarifa, Spanien) 

ES 

X            X    X X    

Fallstudie 5-9: 
Radarassisterad 
avstängning på begäran, 
Barão de São João Wind 
Farm, Portugal 

PT 

X            X    X X    
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Fallstudie 5-10: 
Avstängning vid skörd av 

grödor, Tyskland 

DE 

X            X     X    

Fallstudie 5-11: Ökad 
synlighet för målade 
turbinblad och turbintorn vid 
Smøla vindkraftpark, Norge 

NO 

X            X     X    

Fallstudie 5-12: Användning 
av ett automatiskt 
kollisionsundvikningssystem 
för att minska effekten av 
kollisioner på pelikaner 
(Pelecanus crispus och 
Pelecanus onocrotalus) i 

Prespa Park, Grekland 

EL 

X            X     X    

Fallstudie 5-13: Förvaltning 
av livsmiljöer för att minska 
kollisionsrisken för rödfalk 
(Falco naumanni), Spanien 

ES 

X          X  X    X X   X 

Fallstudie 5-14: Minska 
kollisionsrisken för havsörn 
(Haliaeetus albicilla) genom 
uppgradering av Smøla 
vindkraftpark, Norge 

NO 

X X   X      X  X     X    

Fallstudie 5-15: Minska 
kollisionsrisken för arter av 
tärnor genom uppgradering 
av Zeebrugge vindkraftpark, 

Belgien 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Fallstudie 6-1 Återställning 
av förstörda livsmiljöer för 
uppförandet av Anholt 
vindkraftspark till havs i 
Danmark 

DK 

 X           X        X 
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Fallstudie 6-2 Uppskattning 
av flyghöjden för sjöfåglar 
med hjälp av LiDAR 

Internatio
nell  X             X X X X    

Fallstudie 6-3 
Populationsmodeller för 
marina däggdjur 

UK 
 X            X      X  

Fallstudie 6-4 Utvärdering 
av effekterna av buller från 
pålning på marina däggdjur, 
Tyskland 

DE 

 X        X X         X  

Fallstudie 6-5 
Tillståndsvillkor rörande 
tumlare för en 
vindkraftspark till havs i 
Sverige 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Fallstudie 6-6 Lindring av 
bullereffekter från pålning 
på marina däggdjur, 
Tyskland 

DE 

 X         X  X       X  

Fallstudie 7-1 Studier före 
och efter anläggningen om 
effekterna på fåglar vid 
vindkraftsparken Storrun i 
bergsområdet i norra 
Sverige 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Fallstudie 7-2 
Övervakningsprotokoll i 
Frankrike 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Fallstudie 7-3 Bättre 
användning av och insyn i 
de data om fåglar som 
samlas in av 

 

X   X          X   X X    
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systemansvariga för 
överföringssystem 

Fallstudie 7-4 Akustisk 
studie av marina däggdjur 
på östkusten 

UK 
 X X X       X         X  

Fallstudie 7-5 Hur man 
hanterar osäkerheten i 
bedömningar av de 
kumulativa effekterna, 
Belgien 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Fallstudie 7-6 Exempel på 
strategier för adaptiv 
förvaltning bland EU:s 
medlemsstater 

EU-
medlems
stater 

X       X         X X X   

Fallstudie 7-7 Miljöprogram 
för nederländsk vindkraft till 

havs (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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TILLÄGG B–INTERNATIONELLA INITIATIV 

I detta kapitel beskrivs de mest relevanta konventionerna för förnybar energi (t.ex. vindkraft) och bevarande av biologisk 

mångfald i Europa. Flera konventioner har också antagit särskilda rekommendationer och resolutioner om vindkraftsparker 

och biologisk mångfald. 

Internationella konventioner och avtal om natur och biologisk mångfald  

EU och dess medlemsstater, såväl som de flesta andra europeiska länder, är avtalsslutande parter i flera internationella 

miljökonventioner och miljöavtal. De europeiska och nationella rättsliga ramarna för bevarande av natur och biologisk 

mångfald måste därför också utarbetas utifrån de åtaganden som ingåtts enligt dessa konventioner och avtal.  

Dessa konventioner och avtal har bidragit till att forma den rättsliga ramen för politiken och lagstiftningen för biologisk 

mångfald inom EU. De har också hjälpt till att forma förhållandet mellan EU och andra länder. Flera konventioner och avtal 

har också antagit särskilda rekommendationer och resolutioner om energiinfrastruktur och vilda djur och växter, särskilt 

om luftkraftledningar.  

Konventionen om biologisk mångfald (CBD)145 

Konventionen om biologisk mångfald är ett globalt fördrag som antogs i Rio de Janeiro i juni 1992. I konventionen 

utvidgades omfattningen av skydd av den biologiska mångfalden från arter och livsmiljöer för den hållbara användningen 

av biologiska resurser till förmån för hela mänskligheten. I nuläget är 193 länder parter i konventionen.  

Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)146 

Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, även kallad Bernkonventionen, 

trädde i kraft 1982. Den har spelat en väsentlig roll i förstärkningen av arbetet för att skydda den biologiska mångfalden i 

Europa. Den har ratificerats av EU, fyra länder i Afrika och 45 medlemsstater i Europarådet. Ett viktigt mål för konventionen 

är upprättandet av Emerald Network147, ett nätverk av områden av särskilt intresse för bevarande. Detta nätverk fungerar 

jämsides med EU:s Natura 2000-nätverk. Bernkonventionens ständiga kommitté antog 2004 en rekommendation (nr 110) 

om minskning av de skadliga effekter som elöverföringsanläggningar ovan jord (kraftledningar) har på fåglar148. Under 

2011 bad ständiga kommittén parterna i konventionen att rapportera två gånger om året om deras framsteg i 

genomförandet av rekommendation nr 110. 

Konventionen om skydd av flyttande vilda djur149 

Syftet med konventionen om skydd av flyttande vilda djur, eller Bonnkonventionen, är att bevara flyttande arter i hela deras 

naturliga geografiska utbredningsområde. Den trädde i kraft 1983 och har nu undertecknats av 116 parter. Nedan anges 

flera resolutioner, rekommendationer och avtal som har undertecknats inom konventionen och som är relevanta för 

hanteringen av konflikter mellan flyttande djur och energiinfrastrukturer, särskilt luftkraftledningar. Huvuddragen i dessa 

ärenden anges kortfattat nedan.  

Resolution 7.4150 i konventionen om skydd av flyttande vilda djur om dödande av flyttfåglar med elektrisk ström 

uppmanas alla parter och icke-parter att begränsa risken för elstötar genom att vidta lämpliga åtgärder vid 

planering och anläggning av luftkraftledningar. 

Åtgärdskatalogen i dokument UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Handlingsplanen för samförståndsavtal om bevarande av flyttande rovfåglar i Afrika och Eurasien151 anger 

kraftledningar som ett grundläggande hot för fåglar. I planen utformas därför prioriterade åtgärder för att minska 

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 
150 Tillgänglig bl.a. från 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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kraftledningarnas inverkan. Planen syftar till att så långt det är möjligt främja höga miljöstandarder, däribland 

genom miljökonsekvensbedömningar, vid planering och anläggning av strukturer för att minimera deras inverkan 

på arter, särskilt genom kollision och elstötar, och försöka minimera effekterna av befintliga strukturer där det blir 

uppenbart att de har en negativ inverkan på den berörda arten.  

I handlingsplanen föreslås följande fyra verksamheter för kraftledningar och rovfåglar: 

 Granska relevant lagstiftning och vidta åtgärder där det är möjligt för att se till att alla nya kraftledningar 

utformas i syfte att undvika att dödande elchocker drabbar rovfåglar. 

 Genomföra riskanalys på viktiga platser för att identifiera och ta itu med faktiska eller potentiella orsaker 

till betydande, oavsiktliga dödsfall från mänskliga orsaker (inbegripet brand, giftutläggning, användning 

av bekämpningsmedel, kraftledningar och vindkraftverk). 

 Vidta, om möjligt, nödvändiga åtgärder för att se till att de befintliga kraftledningar som utgör det största 

hotet för rovfåglar modifieras för att undvika att dödande elchocker drabbar rovfåglar. 

 Övervaka kraftledningars och vindkraftsparkers effekter på rovfåglar, även genom analys av befintlig 

data, såsom ringdata.  

Avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar152 efterlyser samordnade åtgärder i migrationsvägar 

eller flygrutter för flyttande vattenfåglar. Det trädde i kraft 1999 och omfattar 119 länder och 235 arter av vattenfåglar. EU 

ratificerade avtalet 2005.  

Överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa (Eurobats)153 har som mål att skydda alla 45 arter av 

fladdermöss som förekommer i Europa. Den trädde i kraft 1994. I nuläget har 32 länder anslutit sig. Överenskommelsens 

huvudsakliga verksamheter utgörs av genomförandet av gemensamma skyddsstrategier och ett internationellt utbyte av 

erfarenheter. Resolution 8.4 handlar uttryckligen om vindkraftverk och fladdermuspopulationer154. 

Avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön (Ascobans)155 infördes 1991. Syftet är att samordna åtgärder 

för att minska de negativa effekterna av bifångster, förlust av livsmiljöer, havsföroreningar och akustiska störningar bland 

de tio parterna. År 2006 antogs en resolution om skadliga konsekvenser av ljud för småvalar, som är relevant för potentiell 

påverkan från energiinfrastrukturer.  

Avtalet om skydd för valar i Svarta havet, Medelhavet och den angränsande delen av Atlanten (Accobams)156 är 

en samarbetsram för bevarandet av marin biologisk mångfald i Medelhavet och Svarta havet. Avtalets huvudsakliga syfte 

är att minska hotet mot och öka kunskapen om valar i de här haven. Det trädde i kraft 2001. 

Konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar)157 

Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, som också kallas Ramsarkonventionen, är ett mellanstatligt 

fördrag som tillhandahåller en ram för nationell handling och internationellt samarbete för bevarande och förnuftig 

användning av våtmarker. Den antogs 1971 och ändrades 1982 och 1987. Det finns nu 160 parter i konventionen och 

2 006 platser över hela världen har nu lagts till i Ramsarförteckningen över våtmarker av internationell betydelse. I 

konventionen föreskrivs ingen ratificering av överstatliga organ som EU, men alla medlemsstater i EU är avtalsslutande 

parter.  

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Ospar)158 

Ospar styr internationellt samarbete i en rad frågor, däribland i) bevarande av marin biologisk mångfald och ekosystem, ii) 

effekterna av eutrofiering och farliga ämnen, och iii) övervakning och bedömning. Den inleddes 1992, efter 

sammanslagningen av Oslokonventionen och Pariskonventionen (från 1972 respektive 1974). Flera undersökningar om 

den potentiella påverkan av energiinfrastruktur på den marina miljön har inletts under ledning av konventionen.  

                                                      

152 www.unep‑aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 
157 www.rasmsar.org 
158 www.ospar.org 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
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Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen)159  

Helsingforskonventionen omfattar hela Östersjöbäckenet och allt inlandsvatten i bäckenets avrinningsområde. Den antogs 

1980 och reviderades 1992. EU och alla länder runt Östersjön är avtalsslutande parter.  

Konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen)160 

Konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, som också kallas Barcelonakonventionen, syftar 

främst till att reglera och minska den negativa påverkan från alla typer av föroreningar i Medelhavsbäckenet. Den inrättades 

1976 och ändrades senast 1995. De flesta länder som gränsar mot havet har undertecknat konventionen. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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TILLÄGG C – LÄMPLIG BEDÖMNING 

Tabell 9-1 Exempel på metoder för god praxis för att övervinna typisk osäkerhet vid bedömning av vindkraftsutveckling 

Osäkerhet God praxis  

 Traktorn sedd uppifrån Projekt 

Betydelsen av placeringen av 
utbyggnaden av vindkraft för Natura 
2000-nätet vid valet av 
utbyggnadsplats 

Genomföra känslighetskartläggning 
för vilda djur i regional/nationell skala 
för att identifiera en gradient av 
begränsning för utbyggnaden av 
vindkraft 

Använda känslighetskartläggning för 
vilda djur i regional/nationell skala för 
att identifiera platser och vid behov 
genomföra känslighetskartläggning 
för vilda djur i projektets rumsliga 
skala 

Ofullständig kunskap om 
grundförhållanden  
 
Exempel: 
• Omfattningen och kvaliteten på 

marina bentiska livsmiljöer 
• Fördelning och mängd av marina 

däggdjur och fåglar till havs 
• Fördelning, storlek och typ av 

viloplatser för fladdermöss 

Genomföra regionala/nationella 
undersökningsprogram för att fylla 
kunskapsluckor inom 
planstudieområdet 

Genomföra undersökningar för att 
fylla kunskapsluckor inom 
projektstudieområdet 

Ofullständig kunskap om artens 
beteende 
 
Exempel: 
• Födosökvägar för fladdermöss 
• Nattliga födosöksbeteenden hos 

landbundna och marina fåglar 
• Flyghöjd och hastighet hos fåglar 

under flygning 

Genomföra regionala/nationella 
forskningsprogram för att fylla 
kunskapsluckorna 

Genomföra undersökningar för att 
fylla kunskapsluckor som är 
relevanta för projektets studieområde 
och/eller få expertutlåtanden från 
nationella och/eller internationella 
experter 

Fördela effekter till ett särskilt 
bevarandeområde/skyddsområde, 
särskilt när arten är spridd i den 
bredare populationen 

Genomföra regionala/nationella 
forskningsprogram för att fylla 
kunskapsluckorna 

I avsaknad av ett befintligt 
överenskommet tillvägagångssätt 
med den behöriga nationella 
myndigheten, inrätta en 
expertarbetsgrupp som omfattar den 
behöriga nationella myndigheten för 
att fastställa en överenskommen 
metod för att fördela effekter till ett 
enskilt särskilt bevarandeområde 

Noggrannhet hos predikativa 
modeller 
 
Exempel: 
• Kollisionsriskmodeller för fåglar 
• Artpopulationsmodeller för marina 

däggdjur och fåglar 

Presentera tydligt och transparent 
nivåerna av osäkerhet relaterade till 
prognoserna 
 
Bedöma betydelse med hjälp av 
prognoser och tillhörande övre och 
nedre konfidensgränser 
 
Inrätta en expertarbetsgrupp som 
omfattar den behöriga nationella 
myndigheten för att upprätta en 
överenskommen strategi för att 
bestämma betydelsen baserat på 
predikativa modeller 
 
Arternas populationsmodeller ska 
vara i regional/nationell skala (kräver 
regionala/nationella basdata) 

Presentera tydligt och transparent 
nivåerna av osäkerhet relaterade till 
prognoserna 
 
Bedöma betydelse med hjälp av 
prognoser och tillhörande övre och 
nedre konfidensgränser 
 
Inrätta en expertarbetsgrupp som 
omfattar den behöriga nationella 
myndigheten för att upprätta en 
överenskommen strategi för att 
bestämma betydelsen baserat på 
predikativa modeller  
 
Arternas populationsmodeller ska 
vara på skalan av Natura 2000-
områden i projektstudieområdet 
(kräver basdata från Natura 2000-
området) 
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TILLÄGG D – HANDBOK FÖR KÄNSLIGHETSKARTLÄGGNING FÖR VILDA DJUR 

Handboken för känslighetskartläggning för vilda djur tillhandahåller en omfattande översikt över de datamängder, metoder 

och GIS-tillämpningar som behövs för att utveckla effektiva sätt för känslighetskartläggningar för vilda djur inom EU. 

Handboken sammanställer den information som behövs för att utveckla sådana tillvägagångssätt för ett antal förnybara 

energitekniker, inbegripet vind-, sol- och havsenergi. Handboken inriktas på ett antal viktiga attribut för vilda djur. Dessa 

inkluderar alla arter och livsmiljöer som skyddas av EU:s naturdirektiv, med särskild tonvikt på fåglar, fladdermöss och 

marina däggdjur. Den innehåller viktiga rekommendationer om de mest lämpliga datatyperna och känslighetsanalyserna. 

Den innehåller också omfattande länkar till externa webbplatser och dokument som ger ytterligare djupgående information 

och exempel. 

Handboken är ett interaktivt verktyg. Användare kan navigera i innehållet med hjälp av ikonerna i navigeringsfältet eller 

genom att följa länkar från olika kapitel- och underkapitelrubriker. I detta avseende är handboken utformad ungefär som 

en webbplats.  

Några viktiga delar i handboken presenteras i punkterna nedan och mer detaljerat i resten av denna bilaga:  

• en steg-för-steg-metod för känslighetskartläggning av vilda djur,  

• utvecklingen av ett känslighetspoängsystem,  

• en översikt över rumslig biologisk mångfaldsdata, 

• viktigaste rekommendationer.  

Denna handbok är en av resultaten från Europeiska kommissionens projekt ”Reviewing and mitigating the impacts of 

renewable energy developments on habitats and species protected under the Birds and Habitats Directives”161. 

En steg-för-steg-metod för känslighetskartläggning av vilda djur 

Fastställa vilka typer av förnybar energi som ska inkluderas och vilka arter och livsmiljöer som kan påverkas  

Vilken infrastruktur för förnybar energi kommer att inkluderas (vind, sol, geotermisk, hav)? Vilka arter eller livsmiljöer 

kommer sannolikt att påverkas? Hur påverkas de sannolikt? 

 

Berörda arter/livsmiljöer 

• Beakta arter/livsmiljöer som sannolikt kommer att påverkas av utbyggnaden (i alla skeden av livscykeln) – och 

beakta alla livshistoriska faser (uppfödning, flyttning, icke-uppfödning etc.).  

• Beakta olika utbyggnadsfaser (t.ex. anläggning, driftsfaser) samt tillhörande infrastruktur (t.ex. konsekvenser av 

nätanslutningar med överföringsledningar).  

• Beakta vilka arter/livsmiljöer som är känsliga för utbyggnad (egenskaper, populationsdynamik).  

• Beakta vilka arter/livsmiljöer som är av betydelse för bevarande (t.ex. de som anges i fågel- eller habitatdirektivet). 

 

Sannolik påverkan  

• Beakta hur arter påverkas: förlust och försämring av livsmiljöer, kollision med infrastruktur, undvikande, 

undanträngning och barriäreffekter. 

 

Sammanställa fördelningsdataset om känsliga arter, livsmiljöer och andra relevanta faktorer  

Granska vilka fördelningsdata som finns tillgängliga och överväga om ytterligare data ska samlas in  

• Om dataseten är rumsligt ofullständiga, överväga om det kommer att vara nödvändigt att använda modellering 

baserat på livsmiljö- och landskapsprediktorer, för att prognostisera fördelning på mindre samplade platser (t.ex. 

Density Surface Modeling).  

• Det är också viktigt att öppet redovisa databrister och andra metodbrister. 

 

Utveckla ett känslighetspoängsystem  

Tilldela arter och livsmiljöer känslighetspoäng utifrån fastställda karakteristika (artbeteende, livsmiljökänslighet, 

bevarandestatus etc.).  

 

Generera kartan 

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Vilket är det lämpligaste kartformatet och vilken är den lämpligaste GIS-programvaran? Vilken är den lämpligaste 

kartläggningsenheten?  

• Generera ett rutnät baserat på en lämplig kartläggningsenhet och överlagra artsfördelningarna (eller modellerna) 

och potentiellt andra användbara dataset, inbegripet relevanta buffertzoner.  

• Identifiera de arter som finns i varje rutnätcell (dvs. där en artplats [eller en del av en buffert] ingår i ett rutnät).  

• Beräkna en poäng för varje rutnät med hjälp av artskänslighetens poängsystem. 

 

Tolkning  

Hur förhåller sig känslighetspoängen till risken? Hur ska kartan tolkas?  

• Gruppkänslighetspoäng i kategorier som indikerar deras känslighetsnivå (t.ex. mycket hög, hög, medium, låg). 

Om det saknas data kan det möjligen inte vara lämpligt att beteckna områden som om de har ”låg” känslighet. 

Under sådana omständigheter kan det vara att föredra att använda termerna ”okänd” eller ”osäker” känslighet. 

Ibland väljs kategorier som indikerar en viss beskrivning (t.ex. osäkra områden mot lågriskområden).  

• Utveckla vägledningsmaterial som används tillsammans med kartan som förklarar fullständigt vilka data som 

används, hur kartan genereras, hur den ska tolkas och vilka försiktighetsåtgärderna är för tolkning. 

 

Utveckla ett känslighetspoängsystem 

Vissa känslighetskartor för vilda djur presenterar helt enkelt biologiska data visuellt och lämnar tolkningen av 

uppgifterna till slutanvändaren. Men i de flesta fall är det av begränsat värde att bara känna till den geografiska 

omfattningen av ett biologiskt särdrag, t.ex. utbredningen för en känslig fågelart eller platsen för en viloplats för 

fladdermöss. Vad som också behövs är tolkning som visar vad förekomsten av en viss biologisk egenskap 

innebär för utsikterna till utbyggnad av förnybar energi.  

 

Den enklaste tolkningen är att kollektivt beteckna alla datalager som känsliga. Det enda förklarande 

utbroderandet kan vara att buffra särdrag för att representera spridning (t.ex. känd spridning från en viloplats) 

eller som ett uppmärksammande av osäkerhet om datans noggrannhet. Det kan vara så att vissa särdrag, t.ex. 

en gamkoloni, får en buffert på många kilometer, medan andra, som vissa fladdermuskolonier, får en mindre 

buffert.  

 

Buffertzoner bör fastställas  

• med hänvisning till ett etablerat protokoll som används i liknande tillvägagångssätt någon annanstans, 

• med hänvisning till kända biologiska parametrar som rapporterats i litteraturen (t.ex. det dokumenterade 

utbredningsområdet för en viss häckande fågelart),  

• på ett försiktigt sätt som uppmärksammar data och kunskapsbegränsningar. 

 

I vissa tillvägagångssätt beskrivs alla känslighetssärdrag och tillhörande buffertar som osäkra områden, där 

ingen utbyggnad rekommenderas. Emellertid undviker de flesta känslighetskartläggningsmetoder för vilda djur 

en sådan absolut prognos med hänsyn till begränsningarna för både rumsliga data och kartläggningstekniker. 

Under vissa om än begränsade omständigheter kan det faktiskt vara möjligt att mildra påverkan tillräckligt även 

på mycket känsliga platser så att utbyggnaden kan fortsätta. 

 

De flesta känslighetskartläggningsmetoder för vilda djur tillhandahåller en gradient av känslighet. På det 

enklaste sättet kan detta innebära att vissa kärnfunktioner, såsom skyddade områden, klassificeras som osäkra 

platser och mindre känsliga, sekundära platser, som platser där utbyggnad kan visa sig vara problematisk och 

där försiktighet rekommenderas. Mer komplexa kartläggningsövningar betecknar känslighet genom 

viktningskännetecken i förhållande till kända parametrar som ökar känsligheten. Faktorer som ökar känsligheten 

hamnar i allmänhet i följande kategorier: artegenskaper, livsmiljöegenskaper, populationsdynamik och 

bevarandestatus. 

• Artegenskaper  

 Artbeteende: vissa arter är känsligare för utbyggnad av förnybar energi på grund av vissa 

beteendeegenskaper. Exponeringsgrad kan vara den viktigaste faktorn som ligger till grund för artens 

känslighet. Till exempel är de fågel- och fladdermusarter som mest sannolikt kolliderar med vindkraftverk 

sannolikt de som använder mest tid på att flyga på en höjd som motsvarar rotorns svepområde, dvs. ungefär 

mellan 30–150 m över marken.   

 Artmorfologi: vissa arter kan vara känsligare på grund av sin morfologi. Till exempel är fladdermusarter med 

vingar utformade för snabb flygning högt upp i luften mer utsatta för kollisioner med vindkraftverk. Hos fåglar 

betraktas vingbelastning (förhållandet mellan vingområde och kroppsvikt) också som en nyckelfaktor som 

styr kollisionsrisken. Ögonstrukturen kan vara lika viktigt, t.ex. innehåller gåsgamarnas synfält ett litet 

kikarområde och stora blinda områden ovanför, under och bakom huvudet, vilket ofta kan göra dem blinda i 

flygriktningen. 



 

 234 

 Flyttningsbeteende: vissa arter kan vara känsligare på grund av sitt flyttningsbeteende. Till exempel flyttar 

vissa arter längs välbestämda rutter och uppträder därför i höga koncentrationer. Om infrastruktur för förnybar 

energi finns längs dessa rutter, särskilt på viktiga flaskhalsplatser, ökar sannolikheten för påverkan. 

• Livsmiljöegenskaper  

 Livsmiljökänslighet: vissa livsmiljöer är känsligare för utbyggnaden av förnybar energi. 

 Livsmiljöberoende: vissa arter är beroende av ett begränsat utbud av livsmiljöer och kan äventyras om en 

alltför stor del av denna livsmiljö exponeras för utbyggnad. 

• Populationsdynamik  

 Andel av den globala/regionala/nationella populationen. Ju större andel av en population som påverkas, desto 

större är känsligheten. 

 Livshistoriska särdrag. Direkt dödlighet, såsom den som uppstår genom kollisioner med turbiner, resulterar 

mer sannolikt i populationsnivåeffekter hos arter som uppvisar egenskaper som är förknippade med 

långsammare reproduktionshastighet och högre beroende av vuxna individers överlevnad. 

• Bevarandestatus  

 Bevarandestatus på global, EU-, regional eller nationell nivå. Det är särskilt viktigt att identifiera arter av 

bevarandehänsyn, som de som listas som globalt hotade på IUCN:s röda lista, nationella röda listor eller EU:s 

naturdirektiv. 

 

När en lista över arter och livsmiljöer som är i riskzonen har skapats kan dessa poängsättas med hänsyn till 

känsligheten. Sådana listor bör baseras på en grundlig undersökning av den vetenskapliga litteraturen och 

genom samråd med experter på området. Poängsättningen av parametrar, såsom flyghöjd eller 

kollisionsundvikande, bör baseras på experimentella bevis. Detta kommer dock inte alltid att vara möjligt och 

det kan vara nödvändigt att extrapolera från kända parametrar för närbesläktade taxa. Det bör noteras att 

beteenden och svar kan variera avsevärt även bland taxonomiskt närbesläktade arter. 

 

Teoretiskt exempel på tillämpning av ett känslighetspoängsystem  

 

I detta enkla, teoretiska exempel får fyra arter poäng i förhållande till deras känslighet för en form av förnybar 

energi. Den rumsliga fördelningen av de fyra arterna är anpassad till ett nätsystem. Inom varje rutfält summeras 

poängen för de närvarande arterna för att skapa en totalpoäng för varje rutnätcell och därför en rudimentär 

känslighetskarta.  

 

STEG 1: De fyra arterna poängsätts i förhållande till de morfologiska, beteendemässiga och 

populationsdynamiska egenskaperna som förstärker deras känslighet och bevarandestatus. Dessa poäng 

summeras sedan för att ge en total känslighetspoäng (se exempel på poängsystem). I det här exemplet placeras 

arter som betraktas som högkänsliga eller ytterst högkänsliga i förhållande till en parameter automatiskt i 

kategorin ”HÖG” oavsett vilken poäng de får avseende andra parametrar. 

 

Morfologi-/beteende-/populationsdynamikpoäng (1 = låg känslighet, 2 = medelkänslighet, 3 = hög känslighet, 4 

= ytterst hög känslighet) 

Bevarandepoäng (0 = låg, 1 = medium, 2 = hög, 3 = ytterst hög)  

Bevarandepoängen fördubblas innan den läggs till morfologi-/ beteende-/populationsdynamikpoängen 

Känslighetspoäng MEDIUM (3–8), HÖG (9–14), YTTERST HÖG (15–20) 

Varje art som får 3 eller 4 för morfologi-/ beteende-/populationsdynamikpoängen placeras automatiskt i kategorin 

HÖG 

 

Art  Morfologi Beteende Populationsdynamik Bevarandestatus Känslighetspoäng 

Art(1) 3 1 1 0 5 

Art(2) 2 2 2 0 6 

Art(3) 4 2 1 3 13 

Art(4) 4 4 4 3 18 

 

STEG 2: Rumslig data om fördelningarna av de fyra arterna placeras sedan i ett lämpligt nätsystem. 
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STEG 3: Kombinerade känslighetspoäng kan sedan tillämpas genom att summera känslighetspoängen för varje 

art som finns inom ett rutnät, vilket ger en total poäng för varje rutnätcell. Figuren visar ett teoretiskt rutnät viktat 

i enlighet med tidigare känslighetspoäng. Detta enkla exempel är baserat på närvaro/frånvaro; där 

populationsdata finns tillgänglig kan denna dock användas för att vikta varje rutnät i förhållande till antalet 

individer per art eller andelen av den globala eller regionala populationen för varje art som är närvarande. 

 

Känslighetspoäng: MEDIUM (3–8), HÖG (9–14), MYCKET HÖG (15-20), EXTREMT HÖG (>20) 

 

 
  

 

 

STEG 4: Den slutliga känslighetskartan visar kombinerad känslighet i förhållande till fyra teoretiska arter över 

ett teoretiskt landskap. I sådana kartor visas känslighetsnivåer vanligtvis med olika färger 
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Översikt över rumslig biologisk mångfaldsdata 

Känslighetskartor för vilda djur bör använda den mest korrekta och uppdaterade datan om fördelningen och förekomsten 

av potentiellt känsliga arter och livsmiljöer. Under idealiska förhållanden kommer sådana data att samlas in systematiskt 

med hjälp av ett standardiserat protokoll som det som används för den europeiska atlasen över häckande fåglar (the 

European Breeding Bird Atlas) som tagits fram av European Bird Census Council. Ofta genereras dock data ad hoc, t.ex. 

med observationsposter som samlas in genom medborgarforskningsprojekt eller genom fältundersökningar som är 

begränsade i geografiskt omfång. Systematiska fel i undersökningsinsatsen eller inriktningen bör uppmärksammas och 

säkerhetsnivån tydligt anges. Ofta måste artsfördelningar härledas från generaliserade artutbredningskartor, kartor över 

livsmiljöer eller spårningsdata. Alla underliggande antaganden och brister i samband med sådana modeller bör alltså 

tydligt anges.  

 

Det bör uppmärksammas att den nuvarande fördelningen av en art kan vara mycket mer begränsad än vad den var 

historiskt och faktiskt mer begränsad än den som man riktade in sig på för bevarandeåterhämtningsmålen. Därför kan 

det vara att föredra att utveckla förutspådda utbredningskartor baserade på en önskad fördelning efter 

populationsåterhämtning och återställning.  

 

Datakvaliteten och den kunskapsnivå som nu är bäst för att tolka den kommer oundvikligen att variera avsevärt mellan 

olika regioner och taxonomiska grupper. Till exempel finns det mycket mindre data om fördelningen av fladdermössarter 

inom Europa än om fågelarter. Men även då data är begränsad och de resulterande känslighetskartorna är grova och 

preliminära, fungerar den fortfarande som ett användbart, tidigt planeringsverktyg. Det är dock viktigt att tydligt 

uppmärksamma begränsningarna.  

 

Det finns åtskilliga dataset om fördelning och förekomst av europeiska vilda djur. Det finns också flera abiotiska och 

biotiska miljömässiga, rumsliga dataset som kan vara användbara som förklarande variabler för modellfördelningar.  

 

Ett brett spektrum av dataset finns tillgängliga via Europeiska miljöbyråns (EEA) webbplats. Genom denna portal finns 

data och information tillgänglig genom rapporter som lämnats in om fågeldirektivet och habitatdirektivet. EU-

medlemsstaterna är skyldiga att rapportera vart sjätte år om fåglarnas och livsmiljöernas status enligt artikel 12 respektive 

artikel 17. Offentligt tillgängliga data från dessa rapporter inbegriper tabelldata om status och fördelning, samt rumslig 

fördelningsinformation tillgänglig i en standardskala på 10 km. Datan inbegriper följande dataset: 
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• Artikel 12 (fågeldirektivet): Status och fördelning från artikel 12-rapporter162;  

• Artikel 17 (habitatdirektivet): Status och fördelning från artikel 17-rapporter163; 

• Natura 2000: Fördelning av särskilda skyddsområden och särskilda bevarandeområden som utsetts som en del av 

EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv164. 

 

Andra viktiga dataset som informerar om status och/eller fördelning av biologisk mångfald i EU inbegriper  

• atlasnät  

• observationsposter 

• artutbredningskartor 

• artsfördelningsmodeller 

• spårningsdata 

• områden utsedda för bevarande 

• livsmiljöer och vegetation. 

Dessa dataset diskuteras mer detaljerat i kapitlet nedan. 

 

Atlasnät 

 

Beskrivning: Atlaser över vilda djur presenterar systematiskt insamlade data om artens närvaro eller förekomst. Vanligtvis 

är en region uppdelad i ett rutnät och varje nätcell undersöks med hjälp av ett standardiserat protokoll som säkerställer 

en konsekvent samplingsinsats. I vissa länder följer nätcellerna latituderna och longituderna – cellintervaller på 1 grad, 

30 minuter och 15 minuter väljs ofta för enkelhets skull. På högre latituder där ett sådant tillvägagångssätt leder till 

rutnätceller med stora ytskillnader, bestäms storlekar oftare med hjälp av nätstorlekar på 1, 2, 5, 10 eller 50 km. När det 

upprepas under olika tidsintervall med jämförbara metoder är atlaser ett mycket användbart sätt att dokumentera 

förändringar i närvaro och förekomst. 

 

Typ: Vektor/raster. 

 

Fördelar: Diagrammönster över fågelförekomst över stora geografiska områden. Ofta konsekvent samplingsinsats. 

 

Nackdelar: Data från nät matchar inte ofta naturliga gränser exakt. Registreringsinsatsen är ofta ojämn mellan 

rutnätceller. Ibland är det möjligt att göra korrigeringar för dessa skillnader i samplingsinsatsen. 

 

Exempel:  

• The European Breeding Bird Atlas 2-kartan (EBBA2) innehåller mer än 5 000 50x50 km-rutor och information om 

över 500 häckande arter165.  

• The Bird Atlas of Britain and Ireland (2007–2011)166 kartlägger fåglar både under vinter- och häckningssäsong. Det 

är ett partnerskap mellan BTO, BirdWatch Ireland och den skotska ornitologklubben.  

• EMODnet Atlas of Marine Life167 tillhandahåller en kombination av verktyg, modeller och rumsliga kartor som gör 

det möjligt för användare att visualisera marinbiologisk data. Atlasen ger en översikt över de marina fåglar, däggdjur, 

reptiler, fiskar, bentos, alger och plankton som förekommer i europeiska marina vatten. 

• The European Atlas of Forest Tree Species168 publicerad av Europeiska kommissionen är en användbar resurs för 

fördelningen av träd och livsmiljöer i skogsmark. 

 

 

Observationsposter 

 

Beskrivning: Georefererade artobservationsposter insamlade genom strukturerade undersökningar eller, i allt högre grad, 

genom masskällor genom amatörnaturforskare. Georefererade observationsposter kan kartläggas som punkter för att 

visa fördelning och överflöd. 

 

Typ: Punkt. 

 

Fördelar: Punkttäthet kan interpoleras för att generera rutnäts- eller konturkartor. 

 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 
165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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Nackdelar: Potentiellt ojämn fördelning av registreringsinsats och därmed hög grad av utelämnande fel. Det finns tekniker 

för att justera för eventuella skillnader i samplingsinsats. 

 

Exempel: 

• Databasen för de europeiska havsfåglarna (The European Seabirds at Sea, ESAS)169 innehåller havsdata som 

samlats in från fartyg och flygplan med metoder som beskrivs i Tasker m.fl. (1984) och Camphuysen (2004). En 

strip-transect-metod med avståndsband används för fåglar på havet, och information om ögonblicksbilder används 

för flygande fåglar. Data samlas in av havsfågelforskare i hela nordvästra Europa och Storbritanniens gemensamma 

naturskyddskommitté (Joint Nature Conservation Committee, JNCC). Uppgifterna hanteras på uppdrag av partner 

med JNCC. Cirka 3 000 000 sammanräkningar av havsfåglar har samlats in sedan 1979. Data finns tillgängliga på 

begäran. 

• The open-access eBird Basic Dataset (EBD)170 innehåller all rådata om eBird-observationer och tillhörande 

metadata. Det uppdateras varje månad och är tillgängligt för nedladdning. EBD innehåller också tillhörande paket 

för bearbetning av denna specifika data i R (ett datorprogram). Dessutom görs eBird-observationsdataset 

tillgängliga via Global Biodiversity Information Facility171. 

• The Euro Bird Portal172 är ett projekt inom European Bird Census Council (EBBC) med 29 institut i 21 europeiska 

länder. Detta databassystem samlar data från flera källor för storskaliga rumsliga analyser. För närvarande är data 

synliga via en interaktiv webbvisare. När EBBC-projektet fortskrider kommer emellertid tredje parter att kunna få 

tillgång till datan och produkterna direkt. 

• BirdTrack173 är en kostnadsfri onlineportal på vilken man kan skicka in fågeldata för Storbritannien och Irland. 

• Ornithoportal174 tillhandahåller fågeldata för Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Polen, Spanien 

(Katalonien och Baskien) och Schweiz. 

• Observation.org175 är ett verktyg för fältobservatörer runt om i världen för att registrera och dela sina växt- och 

djurobservationer. 

• The European Biodiversity Portal176 erbjuder tillgång till biologiska mångfaldsobservationer och ekologiska data, 

tillsammans med verktyg för att dela eller hitta data. 

• The EMODnet Biology data portal177 tillhandahåller fri tillgång till data om den tidsmässiga och rumsliga fördelningen 

av marina arter och artegenskaper från alla europeiska regionala hav. EMODnet Biology är en del av det EU-

finansierade europeiska nätverket för marina observationer och datainsamling och bygger på World Register of 

Marine Species och European Ocean Biogeographic Information System. 

 

 

Artutbredningskartor 

 

Beskrivning: Artutbredningskartor visar omfattande närvaro eller frånvaro och återspeglar vanligtvis graden av förekomst 

(extent of occurrence, EOO) för en art. Sådan information kan förfinas tillräckligt med marktäckningsanalyser och 

artsfördelningsmodeller för att ta fram mer realistiska framställningar av artens närvaro. 

 

Typ: Polygon. 

 

Fördelar: En användbar datakälla i avsaknad av observationsregister eller atlasdata. 

 

Nackdelar: Vanligtvis återspeglar sådana kartor graden av förekomst, vilket kan resultera i betydande utelämningsfel. 

 

Exempel: 

• EEA har GIS-data om fördelningen av europeiska arter och livsmiljötyper. Dessa sammanställs efter 

bevarandestatus per medlemsstat och på EU-28-nivån. 

• BirdLife International sammanställer och underhåller digitaliserade fördelningskartor för alla världens fågelarter. 

Dessa kartor är tillgängliga via Integrated Biodiversity Assessment Tool (Ibat). 

 

Artsfördelningsmodeller 

 

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Beskrivning: Artsfördelningsmodeller kombinerar artobservationsdata med kända miljöparametrar för att skapa mer 

exakta prognoser för förekomst. Modellerna kan också användas för att modellera framtida fördelningar baserat på olika 

scenarier, såsom prognostiserad klimatförändring eller planerad artåterhämtning. Under planeringsprocessen för 

utbyggnader med hög livslängd kan det vara viktigt att förutse eventuella förändringar i framtida känslighet.  

 

 

Typ: Vektor/raster. 

 

Fördelar: Mer sannolika än utbredningskartor för att återspegla förekomstområdet. 

 

Nackdelar: Noggrannheten beror på underliggande algoritmer. Faktiska data rekommenderas. 

 

Spårningsdata 

 

Beskrivning: Data som visar på varandra följande platser för ett djur vid specifika tider och platser. Datan kommer 

vanligtvis från taggade individer (t.ex. GPS-taggar). Spårningsdata ger viktig insikt i artens rumsliga ekologi och kan 

användas för att identifiera viktiga födosökplatser eller flyttrutter. Forskare samlar in djurrörelsedata genom att fästa 

elektroniska spårningsanordningar på enskilda djur. Dessa sträcker sig från mycket högfrekventa radiosändare, som 

skickar en signal till en forskares mottagare, till GPS- och Argos Doppler-taggar, som förmedlar mer exakt tids- och 

platsdata och inte förlitar sig på en person för att göra en fysisk observation. 

 

Typ: Linje. 

 

Fördelar: Användbara för att identifiera flyttvägar, viktiga födosökplatser etc. 

 

Nackdelar: Typiskt mycket variabel registreringsinsats, med stark inriktning mot vissa arter på vissa platser. 

 

Exempel: 

• Online-databaser, som t.ex. Movebank (administreras av Max Planck-institutet för ornitologi), fungerar som 

databassystem för djurspårningsdata. Enskilda serier av spårningsdata ägs av forskarna som kan kontaktas för 

dataförfrågningar.  

• Seabird Tracking Database –Tracking Ocean Wanderers (administreras av Birdlife International) är den största 

samlingen av havsfågelspårningsdata som finns. Den fungerar som ett centralt lager för havsfågelspårningsdata 

från hela världen och syftar till att hjälpa till med ytterligare arbete med att bevara havsfåglar och stödja 

spårningssamhället. 

 

Bevarandeområden 

 

Beskrivning: Gränser för områden som utsetts för deras bevarandebetydelse (skyddade områden, Natura 2000-områden, 

viktiga områden för fåglar och biologisk mångfald etc.). 

 

Typ: Polygoner/poäng. 

 

Fördelar: Viktiga områden för beaktande vid planering av förnybar energi. 

 

Nackdelar: Vissa dataset är dyra för kommersiellt bruk. 

 

Exempel: 

• Natura 2000-nätverket med skyddade platser i EU består av särskilda bevarandeområden, enligt definitionen i EU:s 

habitatdirektiv (92/43/EEG), och särskilda skyddsområden som utsetts enligt EU-direktivet om bevarande av vilda 

fåglar. Natura 2000-nätverket är i sin tur en del av Emerald-nätverket med områden med särskilt bevarandeintresse 

enligt Bernkonventionen. 

• Natura 2000-visaren är ett onlineverktyg som visar i) alla Natura 2000-områden, ii) viktig information om de arter 

och livsmiljöer som varje plats har utsetts för, och iii) populationsberäkningar och information om bevarandestatus. 

Läs mer på http://natura2000.eea.europa.eu/ 

• Natura 2000-data och kartor. 

• Protected Planet tillhandahåller omfattande, uppdaterad information om skyddade områden globalt. Den hanteras 

av Uneps globala skyddsövervakningscentrum (WCMC) med stöd från IUCN och dess världskommission för 

skyddade områden (WCPA). 

• Viktiga områden för biologisk mångfald utgör det största och mest omfattande globala nätverket av platser som är 

viktiga för den biologiska mångfaldens globala beständighet. Världsdatabasen för dessa viktiga områden för 

biologisk mångfald hanteras av BirdLife International på uppdrag av KBA Partnership. Den är värd för data om 

globala och regionala viktiga områden för biologisk mångfald, däribland viktiga områden för fåglar och biologisk 
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mångfald. Ytterligare information om viktiga områden för fåglar och biologisk mångfald i den marina världen kan 

hittas via Marine IBA e-Atlas. I EU har sammanställningen över IBA-områden använts som informationskälla vid 

utseendet av särskilda skyddsområden, och sammanställningens värde som en ”skugglista” över särskilda 

skyddsområden har vid upprepade tillfällen erkänts av EU-domstolen och Europeiska kommissionen. 

• För kommersiella ändamål finns data från världsdatabasen för viktiga områden för biologisk mångfald och 

världsdatabasen för skyddsområden tillgängliga via Integrated Biodiversity Assessment Tool (Ibat). 

• Ramsar-områden: Ytterligare information om platser som utsetts enligt Ramsarkonventionen finns, men tillgången 

till rumsliga data är begränsad. 

 

Livsmiljöer och vegetation 

 

Beskrivning: Beskriver ekologiska samhällen när det gäller höjd, geologi, topografi och jord. 

 

Typ: Raster/vektor. 

 

Fördelar: Användbart för att identifiera utsatta ekologiska samhällen. 

 

Nackdelar: Kartorna är ofta ganska allmänna. 

 

Exempel: 

• Natura 2000-datavisaren visar fördelningen av livsmiljöer som rapporterats enligt artikel 17. 

• Databassystemet CORINE Land Cover upprättades av Europeiska gemenskapen som ett medel för att 

sammanställa geospatial miljöinformation på ett standardiserat och jämförbart sätt över hela den europeiska 

kontinenten. Programmet inleddes 1985 och den första iterationen av dataserien täckte referensåret 1990 med 

efterföljande utgåvor som täcker åren 2000, 2006, 2012 och 2018. 

• Ocean Data Viewer ger användarna möjlighet att visa och ladda ned en rad rumsliga dataset, däribland 

livsmiljölager, med anknytning till marin och kustnära biologisk mångfald. 

 

Huvudsakliga rekommendationer 

Känslighetskartor för vilda djur bör vara en standardföregångare till alla planer för och utbyggnad av förnybar 

energi.  

Känslighetskartor för vilda djur bör utvecklas i nära samarbete mellan alla relevanta intressenter, inbegripet 

tillsynsmyndigheter, djurlivsorganisationer och utvecklare. 

Många medlemsstater kommer att överväga en mix av förnybar energi som innehåller element från vind, sol och 

annan teknik. Helst bör dessa olika typer av förnybar energi övervägas kollektivt genom samma kartläggning med 

känslighetslager som utvecklats för varje typ separat. 

Känslighetskartor för vilda djur bör utföras i olika geografiska skalor. Planering i stor rumslig skala är avgörande 

för att strategiskt optimera de mest lämpliga utbyggnadsmöjligheterna med tanke på olika aspekter rörande både 

förnybar energi och naturen. Om möjligt bör kartor utvecklas på regional, nationell eller till och med multinationell 

nivå. Emellertid bör också kartor i finare skala, utvecklade med hjälp av kompletterande datainsamling och 

inriktade på områden med antingen hög utvecklingspotential eller stor sannolikhet för naturkonflikter, övervägas. 

Känslighetskartor för vilda djur bör försöka täcka alla potentiellt påverkade arter och livsmiljöer av betydelse för 

bevarande (ingår i EU:s naturdirektiv). Vissa taxa kommer oundvikligen att vara svårare att bedöma med 

begränsade uppgifter om deras fördelning och ofullständig kunskap om hur de påverkas. Sådana grupper 

kommer att kräva mer rudimentär analys och en mer försiktig tolkning. 

Då det är möjligt bör känslighetskartor för vilda djur utformas så att de är förenliga med befintliga 

planeringsverktyg. 

Känslighetskartor för vilda djur bör vara offentligt tillgängliga, enkla och intuitiva att använda och åtföljas av en 

tydlig tolkningsvägledning. 

Känslighetskartor för vilda djur bör utvecklas i samarbete med flera taxonomiska experter för att säkerställa en 

heltäckande sammanställning av relevanta dataset.  

Dataset med anknytning till Natura 2000-nätverket kan användas för att utveckla känslighetskartor för vilda djur i 

EU. Data som samlas in i samband med artiklarna 12 och 17, baserade på ett 10 x 10 km-nät, kan ge en bra 

grund för datagenerering. 

Känslighetskartor för vilda djur bör utvecklas på ett sådant sätt att nya dataset eller uppdateringar enkelt kan 

införlivas. 

Uppgifter om bred livsmiljölämplighet kan vara en användbar utgångspunkt för taxa där det råder brist på data. 

Data (och kunskap om hur man bäst tolkar den) är mycket mer begränsad för vissa taxa som t.ex. fladdermöss 

och marina däggdjur. 



 

 241 

Känslighetskartor för vilda djur bör använda bästa tillgängliga data i finast möjliga skala. De bör tydligt indikera 

osäkerhetsnivåer, databegränsningar och jämförbarheten mellan olika dataset.  

Känslighetskartor för vilda djur bör vara förenliga med det relevanta planeringssystemet och vara tillgängliga för 

alla relevanta användare och målgrupper. Online-plattformar är ett bra sätt att presentera kartor, eftersom de gör 

det möjligt för slutanvändaren att använda kartorna interaktivt och visa lagren tillsammans med andra variabler, 

såsom andra platser utbyggnadsplatser, skyddade områden etc. Direkt marknadsföring med 

planeringsmyndigheter, utvecklare och andra slutanvändare kan vara värdefulla för att öka upptagningen. 
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TILLÄGG E – NATIONELL VÄGLEDNING AVSEENDE BEDÖMNINGEN AV BETYDANDE EFFEKTER AV UTBYGGNADEN AV VINDKRAFT PÅ FLADDERMÖSS, FÅGLAR 

OCH MARINA DÄGGDJUR 

Tabell 9-2 Nationellt vägledningsdokument som används för bedömning av betydande effekter av utbyggnaden av vindkraft på fladdermöss 
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Titel  Ref. 

Albanien P CC N N N   

Georgien  P OECD N N N   

Israel P MENA* J N N Riktlinjer för undersökning av 
kroppar (docweb)  

 

Israel P MENA J N N Riktlinjer för bedömning av 
fladdermöss och vindkraftverk 
(docweb) 

 

Nordmakedo
nien 

P OECD N N N   

Moldavien P OECD N N N   

Monaco P OECD N N N   

Montenegro P CC N N N   

Norge P OECD N N N   

San Marino P OECD N N N   

Schweiz P OECD N N N   

Ukraina P OECD N N N   

Belgien P MS J 
(Re
gion
en 
Vall
onie
n) 

N J Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 Utbredningsstat i förhållande till en viss flyttande art avser i) varje stat (och i förekommande fall varje annan part som avses i punkt k i denna punkt) som utövar sin jurisdiktion 
över någon del av den flyttande artens utbredningområde, eller ii) en stat vars flaggfartyg deltar i verksamhet utanför nationella jurisdiktionsgränser för att ta den flyttande arten. 
Part avser en stat eller varje regional organisation för ekonomisk integration som utgörs av suveräna stater som har behörighet när det gäller förhandling, ingående och tillämpning 

av internationella avtal i frågor som omfattas av denna konvention för vilka denna konvention är i kraft. 
Källa: Konventionen om skydd av flyttande vilda djur via https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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Belgien P MS J 
(Fla
nder
n) 

N J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

        
Bulgarien P MS N J N   

Kroatien P MS N ? J Rapport från den internationella 
arbetsgruppen för vindkraftverk 
och populationer (2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatien P MS N ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Cypern P MS N N N   

Tjeckien P MS J 
(me
d 
viss
a 
lokal
a 
anp
assn
inga
r) 

N N  N (för anpassningar) 
 
 

Danmark P MS N N N   

Estland P MS N N N   

Finland P MS N N J Planering av 
vindkraftsparkuppdatering 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finland P MS N N J Konsekvensbedömning för fågel i 
vindkraftsutbyggnaden 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finland P MS N N J Påverkan av vindkraftverk på 
fåglar och fladdermöss i litteratur 
och rapporter, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Frankrike P MS J J J  Officiella allmänna riktlinjer  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
SFEPM-riktlinjer  
 förundersökning: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
undersökning: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 övervakning: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Tyskland P MS N J (för flera 
federala 
delstater 
eller företag) 

J (för 
vissa 
federala 
delstate
r och en 
nationell 
om 
vindkraft
verk i 
skogar) 

 Bayern: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Niedersachsen  
 del 1:  
 (2016)  
 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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Del 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Nordrhein-Westfalen  
 allmänt:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 i skogar: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Rheinland-Pfalz  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Sachsen-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Sachsen-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
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Thüringen:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  
Annat: BfN – i skogar: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Tyskland  MS    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Tyskland  MS    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Tyskland  MS    Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Tyskland  MS    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Tyskland  MS    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Tyskland  MS    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Tyskland  MS     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungern P MS N N N   

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
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Irland  P MS N J N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italien  P MS N N N   

Lettland P MS N N N   

Litauen P MS J  J   

Luxemburg P MS N N N  NEJ 

Malta P MS N N N   

Nederländer
na 

P MS N J N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polen P MS N J (riktlinjer 
från icke-
statliga 
organisation
er (2009), 
inte 
uppdaterade, 
utkast till 
officiella 
riktlinjer 
rekommende
rade av icke-
statliga 
organisation
er) 

N 
(utkast 
till 
officiella 
riktlinjer 
godtas 
ännu 
inte 
officiellt 
men 
används 
ofta) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  MS    Tillfälliga polska riktlinjer för 
bedömning av vindkraftspåverkan 
på fladdermöss 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P MS   J Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Ett utkast till en ny version (2017) väntar på 
myndigheternas godkännande 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
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Rumänien P MS N J N Rådgivande kommitténs 18:e 
sammanträde (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovakien P MS N N N   

Sverige P MS N N N   

Förenade 
kungariket  

P MS N J J Fladdermöss och vindkraftverk på 
land, interimistisk vägledning 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  MS    Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  MS    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  MS    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  MS    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algeriet R MENA N N N   

Andorra R OECD N N N   

Armenien R OECD N N N   

Azerbajdzjan R OECD N N N   

Vitryssland R OECD N N N   

Bosnien och 
Hercegovina 

R OECD N N N   

Heliga stolen R OECD N N N   

Iran  R MENA N N N   

Irak R MENA N N N   

Jordanien R MENA N N N   

Kazakstan R MENA N N N   

Kuwait R MENA N N N   

Libanon R MENA N N N   

Libyen R MENA N N N   

Liechtenstein R OECD N N N   

Marocko R MENA N N N   

De 
palestinska 
territorierna 

R MENA N N N   

Ryssland R OECD N N N   

Saudiarabien R MENA N N N   

Serbien R CC N N J 
(kapitel 
om 
vindkraft
sparker 

Fladdermöss och 
miljökonsekvensbedömning  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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i 
nationell
a MKB-
riktlinjer 
för 
fladder
möss) 

Spanien  R MS N J N Rapport från den internationella 
arbetsgruppen för vindkraftverk 
och populationer (2017) 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syrien R MENA N N N   

Tunisien R MENA N N N   

Österrike R MS N N N   

Grekland R MS N N N   

Turkiet R CC N N N   

* MENA: Mellanöstern och Nordafrika 

Tabell 9-3 Nationellt vägledningsdokument som används för bedömning av betydande effekter av utbyggnaden av vindkraft på fåglar 

Länder Titel Plats 

Finland Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungern Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Förenade kungariket Landbaserad vindkraft https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Förenade kungariket Undvikande av fågelkollision: Empiriska bevis 
och konsekvensbedömning 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabell 9-4 Nationellt vägledningsdokument som används för bedömning av betydande effekter av utbyggnaden av vindkraft på marina däggdjur 

Länder Titel Plats 

Finland Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Tyskland Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nederländerna Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nederländerna Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Förenade kungariket Lagstadgat protokoll för naturvård för att 
minimera risken för skada hos marina däggdjur 
på grund av buller 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Förenade kungariket JNCC:s riktlinjer för att minimera risken för 
skador hos marina däggdjur från användning 
av sprängämnen 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Förenade kungariket Allmänna råd om utbyggnad av marina 
förnybara energikällor 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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TILLÄGG F – DÖDLIGHET VID FLADDERMUSKOLLISIONER 

Tabell 9-5 Förekomst av arter i bilaga II (fet text) i dödlighetsregister över hela Europa (av 9 354 dödsfall registrerade 
mellan 2003 och 2017).  

Ordning/familj Svenskt namn Art (Eunis) Antal dödsfall i 
rapporter 

Chiroptera: Miniopteridae Schreibers fladdermus Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Halsbandsflyghund Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Balkanhästskonäsa Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Medelhavshästskonäsa Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Större hästskonäsa Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Mindre hästskonäsa Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: 
Rhinolophidae  

Kusthästskonäsa Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Barbastell Barbastella barbastellus 
(barbastell) 

5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii 
(Bechsteins fladdermus) 

1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Litet musöra Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Storfotsfladdermus Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Dammfladdermus Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Flikörad fladdermus Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Större musöra Myotis myotis 7 

 

Sammantaget representerar de mindre än 0,5 % av de registrerade fladdermusdödsolyckorna (hittade både slumpmässigt 

och under övervakningsstudier efter anläggning från 2003 till slutet av 2017). I källdokumentet179 noteras att dessa siffror 

inte på något sätt återspeglar den verkliga omfattningen av fladdermusdödligheten vid vindkraftverk, eftersom de bara 

baseras på rapporterade dödsfall till Eurobats medlemmar i den internationella arbetsgruppen och inte på den effektiva 

dödligheten som beräknas med hänsyn till olika källor till systematiska fel såsom undersökningsinsats, avlägsnande av 

kroppar av rovdjur/asätare, sökeffektivitet och procentandelen av det område som verkligen genomsökts. Bortsett från 

detta är bilaga II-arter uppenbarligen mindre utsatta för vindkraftverk än åtskilliga andra arter. 

  

                                                      

179 Rapporten från internationella arbetsgruppen Eurobats (möte 23) om vindkraftverk och fladdermöss lades fram för 
den rådgivande kommittén:  https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabell 9-6 Andel av registrerade fladdermusolyckor vid europeisk utbyggnad av vindkraft enligt art. 

Art* Andel av vindkraftsolyckor i hela Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*De förtecknade arterna utgör mer än 90 % av de registrerade vindkraftsolyckorna i Europa 2003–2017 (procentsatserna 

exkluderar de olyckor där ingen identifiering gjordes). Inga andra arter överstiger 5 % av de registrerade olyckorna. Alla 

arter är bilaga IV-arter, som inkluderar ”alla arter” av Microchiroptera. Ingen av dessa arter förtecknas i bilaga II till 

habitatdirektivet. 

Källa: Rapporten från internationella arbetsgruppen Eurobats om vindkraftverk och fladdermöss som lagts fram vid den 

rådgivande kommitténs 23:e sammanträde 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

