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s a m m a n f a t t n i n g

Vindkraft är förnyelsebar energi.Riksdagen beslutade i juni 2009 att planeringsra-
men för vindkraft år 2020 ska vara på 30 TWh, varav 20 TWh vindkraft på land 
och 10 TWh lokaliserat till havs (i vattenområden). Det innebär att planering av 
vindkraftverk bör öka till mellan 3000 – 6000 verk, beroende på effekt. 

För att påskynda planeringen av vindbruk har regeringen anvisat medel för stöd 
till planeringsinsatser. Bakgrunden är statens ambition att underlätta en välplane-
rad utbyggnad av vindkraften i landet. Fokus ligger på att i översiktsplanen skapa 
planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft. Stöd ges för till 
kommunal översiktsplanering  i kommuner med goda vindförutsättningar. 

Enligt Plan och Bygglagen skall en översiktsplan ange inriktningen för den lång-
siktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om 
hur mark och vattenområden skall  användas. En översiktsplan ska till tillgodose  
redovisade riksintressen samt ta hänsyn till relevanta nationella och regionala miljö-
mål. Översiktsplanen skall utformas så att innebörden och konsekvenserna tydligt 
redovisas. 

Denna utredning är en fördjupad översiktsplan avseende några få utpekade vind-
bruksområden. Då avvägs vindbruk mot övriga allmänna intressen inom vissa 
områden med särskilt goda  vindförhållanden. Gällivare och Jokkmokk kommun 
har tidigare utarbetat en gemensam en vindkraftutredning som kan betraktas som 
ett program/förstudie  till  översiktsplan. I vindkraftsutredningen har kommunerna 

beslutat att fyra områden  i gränsområdet skall utredas vidare i en fördjupad över-
siktsplan, med inriktning mot vindkraft.  

Två områden ligger i fjällvärlden vid Suorvadammen. Under de senaste 10 åren 
har vindkraft utretts här . Ett vindkraftverk har uppförts på försök som uppvisar 
mycket  goda vindförhållanden. Suorvadammen angränsar till Laponia, som har 
utsetts till världsarv av FN organet UNESCO och är därmed ett av fyra världsarv 
i världen som representerar ursprungsbefolkningens landskap. Platsen är starkt på-
verkad av tidigare vattenkraftutbyggnad. Infrastrukturen är utbyggd och det finns 
starka intressen att bygga vindkraft i området. Detta sammantaget gör att det blir 
svåra avvägningar mellan vindbruk och övriga allmänna intressen i området. 

Till översiktplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning.  Översiktsplanens konse-
kvenser kan sammanfattas på följande sätt :

I norra Sverige är finns en stor andel skyddsvärd natur, rennäringen har stor bety-
delse både som näring och bärare av ett kulturarv. Landskapsbilden påverkas starkt 
av vindkraften eftersom det rör sig om höga byggnadsverk i en känslig miljö. För-
svarsmakten har också stort inflytande över området eftersom vindkraftverk kan 
påverka försvarets olika tekniska system som radiolänkstråk, radaranläggningar och 
signalspaningssystem. Kommunerna i norra Norrland har stora arealer ofta med 
goda vindförhållanden, men starka motstående intressen försvårar ofta etablering av 
vindkraft. En vindkraftutbyggnad är generellt sett positivt för naturmiljön eftersom 
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den bidrar till minskad växthuseffekt, mindre försurning, minskad luftförorening 
dvs bättre luftkvalité. Däremot kan den lokalt påverka naturvärdena negativt. Fågel-
livet kan påverkas. Placering av vindkraftanläggningar är säkskilt viktig för rovfåglar 
efter häckningsområden kan påverkas. Vegetationen och hydrologin i området också 
påverkas av omfattande vägdragningar mm. Turism och rörligt friluftliv kan också 
påverkas negativt om vindkraft etableras i särskilt känsliga naturmarksområden. 

För rennäringen kan flyttleder och betestrakter och kärnområden påverkas. Kunska-
per om renar störs av vindkraftverk är idag begränsad beroende på att storskaliga 
vindkraftetableringar är en relativt ny företeelse i  Sverige. Hänsyn måste också 
tas till de kumulativa effekterna eftersom markanvändningen gradvis förändras av 
mänskliga aktiviteter. En översiktsplan skall även belysa de miljö-och riskfaktorer 
som planen kan ge upphov till. De vanligast förekommande störningarna från vind-
kraft är buller, skugga, reflexer ljus, och iskast. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån aktuell kunskap. Miljö och riskfaktorer 
beskrivs i generella termer vid vindkraftetableringar. Inom  de områden där natur-
inventeringar har utförs redovisas ett sammandrag av dessa. Landskapsbildsanalyser 
med fotomontage har utförts där påverkan på landskapsbilden bedöms vara extra 
stor. Påverkan på rennäringen har utförts inom samtliga utredningsområden. Sam-
råd har hållits med Försvarsmakten som har angett de områden som kan påverkas 
av vindkraftetableringar. 

Översiktsplanens främsta syfte är att avväga olika allmänna intressen. En översikts-
plan är inte juridiskt bindande med den anger kommunens syn på vilka allmänna 
intressen som bör ges företräde. En översiktsplan som prioriterar vindbruk inom 
ett utpekat område kan underlätta den kommande tillståndsprövningen enligt Miljö-
balken kap 9. 

För att få bygga större vindkraftsanläggningar krävs tillstånd. En tillståndsansökan 
skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som mer i detalj belyser förutsätt-
ningarna och konsekvenserna för större vindkraftsanläggningar. Det kräver mer 
omfattande utredningar än vad som kan presenteras i detta tidiga skede.

Översiktsplanen berör två utredningsområden vid Suorvadammen som omfattas 
av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 5§, riksintresse för obrutet fjäll. Riksin-

tresse obrutet fjäll gäller vid Suorva inom Jokkmokks kommun medan dalgången 
inom Gällivare kommun är undantaget från detta riksintresse. Inom riksintresse för 
obrutet fjäll får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det 
behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forsk-
ningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas 
endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

Ändringar av gränserna för riksintresseområdet obrutet fjäll kan endast ske genom 
ett regeringsbeslut. Jokkmokks kommun kan dock med stöd av en antagen över-
siktsplan enligt Miljöbalkens 17 kap 4a§ begära att regeringen tillåtlighetsprövar ny 
verksamhet som vindkraft inom Suorvaområdet. Regeringen prövar då samtidigt 
om  gränsen för riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. 5 § miljöbalken, s.k. obrutet 
fjällområde kan ändras/tolkas för Suorvadammen, ett område som tidigare är hårt 
påverkat av exploateringsföretag. Detta är en förutsättning för möjligheterna att i 
framtiden uppföra vindkraftverk inom utredningsområde 36 och 37B.

Det rasterade grå fältet ionm Gällivare omfattas inte av riksintresse obrutet fjäll. Område 36 och 37B 
inom Jokkmokks kommun berör riksintresse MB 4kap 5§ obrutet fjäll -se bildens högra del.
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1 .  i n l e d n i n g

B a k g r U n d

Gällivare kommun har tillsammans med Jokkmokks kommun ansökt och fått stöd 
för vindkraftsplanering från Boverket .Planeringsinsatsen avser vindbruk i Suor-
vaområdet och i Högträskområdet. En vindkraftsutredning har utarbetats som har 
varit ute på samråd. Enligt ansökan till Boverket skall en gemensam översiktsplan 
utarbetas. Kommunfullmäktige  i Gällivare och kommunstyrelsen i Jokkmokk har 
därför beslutat att Gällivare och Jokkmokks kommun gemensamt upprättar en för-
djupad översiktsplan för vindkraft i gränsområdet (Suorva- och Högträskområdet). 

f ö r d j U p a d  ö v e r s i k t s p l a n  ?

När en fördjupad översiktsplan upprättas så kan tex vindbruksintresset avvägas 
mot övriga allmänna intressen. Endast valda områden för vindbruk redovisas då i 
planen. 

a n t a g a n d e  a v  k o m m U n f U l l m ä k t i g e

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som antar den fördjupade vind-
kraftsplanen. En fördjupad översiktsplan består av denna huvudhandling samt 
vindkraftsutredning  för Suorva och övriga utredningsområden längs kommun-
gränsen Gällivare och Jokkmokks kommun. 

Gällivare respektive Jokkmokks kommun kan endast anta planen som berör mark 
och vattenanvändningen inom den egna kommunen. Det innebär att Gällivare 
kommun antar hela översiktsplanen utom kapitel 7 som endast berör Jokkmokks 
kommun.På motsvarande sett antar Jokkmokk hela översiktsplanen utom kapitel 6 
som endast behandlar mark och vattenområden i Gällivare kommun. Övriga kapitel 
inklusive miljökonsekvensbeskrivningen är gemensam för de båda kommunerna.

s y f t e  o c h  m å l

Syftet med att upprätta en fördjupad översiktsplan avseende vindkraft i gränsom-
rådet att att ta fram gemensamma rekommendationer vid etablering av vindkraft 
i gränsområdet mellan Gällivare och Jokkmokk kommun  samt anvisa var kom-
munerna anser att vindbruk skall ges företräde framför övriga allmänna intressen. 
Gällivare och Jokkmokkks kommun har dock inga produktionsmål för hur mycket 
vindkraftsel som skall produceras inom respektive kommun.

t i d s h o r i s o n t

Planens tidshorisont sträcker sig fram till år 2020.
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o r g a n i s a t i o n

Organistationen har letts av en styrgrupp med representanter från Gällivare och 
Jokkmokks kommun. En arbetsgrupp med representanter från de båda kommu-
nerna och konsult har lett det löpande utredningsarbetet och varit föredragande 
vid styrgruppsmötena. Organisationen finns redovisad på sidan 2.

p l a n o m r å d e

En fördjupad översiktsplan för vindbruk omfattar endast några få utvalda om-
råden mellan Gällivare och Jokkmoks kommun. Planen tar endast ställning till 
markanvändningen för vindbruk. Inom dessa utvalda områden anser Jokkmokk 
och Gällivare kommun att vindbruk skall få företräde framför övriga allmänna 
intressen. 

Fig 1. Karta som visar planområdena för vindbruk.

Planområde

Planområde

Planområde
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m i l j ö b A l k e n  ( m b )

Vindkraftsanläggningar definieras i Sverige som miljöfarlig verksamhet och prövas 
därför av 9 kap MB. Vid anläggning av vindkraft till havs prövas de dessutom som 
vattenverksamhet enligt 11 kap MB. 

anmälan enligt 9 kap mB

Enligt miljöbalken krävs anmälan vid:

• ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
• två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
• ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades.

 
tillstånd enligt 9 kap mB

Vindkraftsanläggningar som av kommunen antas medföra betydande miljöpå-
verkan ska tillståndsprövas enligt 9 kap. MB. De nya bestämmelserna innebär att 
tillstånd krävs för:

• två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter, liksom för 
• sju eller fler verk som är högre än 120 meter. 
 
tillstånd enligt 11 kap mB

Vid anläggning av vindkraftverk i vattenområden krävs tillstånd enligt 11 kap. MB. 
Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet  för t ex vägtrummor eller broar kan 
också komma att krävas enligt 11 kap Tillstånd söks hos miljödomstol. Även denna 
ansökan måste innehålla en MKB.

tillåtlighetsprövning enligt 17 kap mB

Vindkraftsetableringar omfattas inte av bestämmelserna om obligatorisk tillåtlig-
hetsprövning enligt 17 kap. 1 § MB. Dock får regeringen, enligt 17 kap. 3 § MB, 
förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet 
på obligatorisk tillåtlighetsprövning om:

• verksamheten i betraktande av de intressen som Miljöbalken enligt 1 kap. 1 § 
skall främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag

• verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan antas 
mer än obetydligt skada naturvärdet inom området

2.  l a g s t i f t n i n g
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• verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket
 
Rätten till förbehåll gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig eller som 
finns meddelade enligt föreskrifter av Miljöbalken. Dessa regler träder i kraft i maj 
2011, i samband med den nya Plan- och bygglagen.

tillstånd enligt 7 kap mB

Natura 2000-områden omfattas av 7 kap. 27-28 §§ MB. För att bedriva verksam-
het eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 

strandskydd

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter såväl ut i vattnet som upp på 
land. Strandskyddet kan utökas upp till 300 meter. Skyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att be-
vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att exploatera 
inom strandskyddsområden krävs dispens eller att området upphävs från strand-
skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd i sådana frågor.

p l A n -  o c h  b y g g l A g e n  ( p b l )

Även gränserna för bygglov har ändrats. Bygglov krävs inte för vindkraftsanlägg-
ningar som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB, utan endast för verk:

• högre än 20 m över mark,
• rotordiameter > 3 m,
• fast monterad på byggnad eller
• placerad närmare gräns än höjden

övriga tillstånd

I områden med fasta fornlämningar krävs tillstånd enligt kulturminneslagen. 
Rätten att utnyttja annans fastighet för ledning prövas genom lantmäteriförrättning 
enligt bestämmelserna i ledningsrättslagen. Ledningsrätt ger den sökande rätt att 
för all framtid dra fram och använda ledning på fastigheten. Ellagen tillåter inte att 
samma företag är ägare till både elproduktionsanläggning som till elnät.Tillstånd 
krävs även för att bygga och använda starkströmsledning. Detta kallas koncession 
och ges av Energimyndigheten enligt regler i ellagen. Till tillståndet krävs en MKB. 

Inom områdesskydd som exempelvis nationalparker, natur- och kulturreservat etc. 
krävs normalt en ändring av skyddsbeslutet vid lokalisering av vindkraft. Alterna-
tivt kan dispens ges från gällande föreskrifter för skyddsområdet. 

Samråd kan även bli aktuellt enligt 12 kap Miljöbalken för enskilda vägar och öv-
riga åtgärder som inte prövas på annat sätt.

hänsynsregler enligt 2 kap mB

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska beaktas vid planläggning av vindkraft. 
Här är lokaliseringsprincipen (2 kap 6 §) viktig då den reglerar att platsen som väljs 
är lämplig, dvs. att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa. Enligt lokaliseringsprincipen får tillstånd inte lämnas i strid mot 
detaljplan eller områdesbestämmelser.

hushållningsbestämmelser enligt 3-4 kAp mb

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB utgör samhällets grundläggande 
synsätt för vad som är god hushållning med den fysiska miljön. Bestämmelserna 
ska därför tillämpas både vid prövning enligt MB och PBL, med tolkning i ljuset av 
miljöbalkens målregel i 1 kap 1 §.

. 
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3 .  m i l j ö m å l

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsut-
veckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att nuvarande och kommande ge-
nerationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter. 

Vindkraft bidrar till att uppfylla 12 av de 16 miljömålen samtidigt som branschen 
genererar en mer hållbar ekonomisk tillväxt. Ur ett regionalt och globalt perspek-
tiv minskar miljöbelastningen markant jämfört med användningen av traditionella 
energikällor. De miljömål som i första hand bör beaktas vid vindkraftsetableringar 
är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Ett rikt växt- och djurliv
• God bebyggd miljö
• En storslagen fjällmiljö (extra viktigt i denna utredning)

Nationellt mål: Riksdagen beslutade i juni 2009 att planeringsramen för vindkraft 
år 2020 ska vara på 30 TWh, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh loka-
liserat till havs (i vattenområden). Det innebär att planering av vindkraftverk bör 
öka till mellan 3000 – 6000 verk, beroende på effekt.

En utbyggnad av vindkraft inom Gällivare och Jokkmokks kommun skulle vara en 
del av de åtgärder som krävs för att uppnå miljömålen och ett uthålligt samhälle. 
En etablering inom vissa av de av kommunen identifierade vindkraftsområden 
riskerar dock att komma i strid med främst miljömålet ” En storslagen fjällmiljö”

Figur 16. Symboler för de 
miljömål som vanligtvis 
behandlas i samband med 
vindkraftsetableringar. 
Källa: Miljömålsportalen
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4 .  k o m m U n a l a  s t ä l l n i n g s t a g a n d e n

Allmänt ( både gällivAre och jokkmokks kommun)

Mot bakgrund av de intresseförhållanden som finns i gränsområdena mellan Gäl-
livare och Jokkmokk är det av betydelse att både kommunerna gör en gemensam 
bedömning av hur vindkraftintressena ska behandlas. I området finns redan idag 
starka etablerade intressen som rennäring, naturvård och friluftsliv. De exploate-
ringsintressen av vindkraft som hittills presenterats och bygger på faktiska vindför-
hållanden i området och sträcker sig över kommungränsen. Därför bedömer båda 
kommunerna att det är rimligt att ha en gemensam bedömning av hur vindkrafts-
intressen härvidlag ska bedömas.

jokkmokks kommUn
KOMMUNALA INTRESSEN

Flertalet bygglovsansökningar om uppförande av mätmaster samt vindkraftverk 
har under de senaste åren inkommit till kommunen. Idag finns bl.a. ett vindkraft-
verk på 0,6 MW på Suorvadammen. Det har visat sig att vindförhållandena inom 
just detta område är mycket bra. Flera intressenter finns för vidare utbyggnad i 
detta område. 

Andra områden har beviljade bygglov för mätmaster eller enstaka verk som där-
efter inte har genomförts. Vissa områden har avslagits direkt där andra allmänna 

intressen väger tyngre än etablering av vindbruk. Ansökningar har också inkommit 
för ”inmutning” av markområden vilket kommunen har avslagit med hänvisning 
till pågående arbete med översiktsplan samt vindkraftstillägg.

Kommunen ser positivt på utbyggnad av vindbruk inom kommunens gränser. 
Lång tradition av energiutvinning via vattenkraft finns förankrad och elnät uppvi-
sar kapacitet och amordning mellan vattenkraft och vindkraft bör vara möjlig att 
genomföra.

Intrånget i naturmiljön kan vara omfattande under anläggandet samt under par-
kens verksamhetstid. Uttjänta verk skall nedmonteras och marken skall återställas 
till ursprungligt skick. Återställande av mark ska inte ske på kommunens bekostnad 
utan ska innan bygglov säkerställas att exploatören bekostar åtgärderna. 

Mindre verk, s.k. gårdsverk, får uppföras på egen fastighet och användas för ener-
giutvinning för eget bruk. Regleringar finns i plan- och bygglagen 6? kap 2 § och 
bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över marky-
tan, placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken, monteras fast på en byggnad, eller har en vindturbin med en diameter är 
som är större än tre meter.
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KOMMUNALT STÄLLNINGSTAGANDE

Vindkraftsexploatering kan ske på områden som redan exploaterats, t ex områden 
för vattenkraftverk. Kommunen är beredd att pröva andra geografiska områden 
som exploatör eller vindkraftsintressent kan visa på har hög vindenergi, god ge-
nomförbarhet och som bedöms ha möjlighet att på ett positivt sätt kunna förenas 
med andra motstående intressen och ställningstaganden i översiktsplanen.

Vindkraftverk ska etableras i grupper eller parker för att få ett optimalt utnyttjande 
av vindenergin.  Samråd med berörda samebyar ska alltid genomföras då större 
delen av kommunens yta används av rennäringen.

gällivare kommUn 

KOMMUNALA INTRESSEN

Gällivare kommun ska erbjuda planmässiga förutsättningar för att bidra till riks-
dagens mål inom vindkraft genom att på ett hållbart och väl avvägt sätt peka ut 
områden som är lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. Gällivare kom-
mun ska även ge planmässiga förutsättningar för utbyggnad av enstaka verk och 
småskalig vindkraft.

Gällivare kommun har bra vindförutsättningar i fjällvärlden och vissa högre 
belägna områden i skogslandet. Det innebär att Gällivare kommun kan bidra till 
riksdagens målsättning att till år 2020 planera fram områden med pontential att 
producera  30 TWh vindkraftsel.

I planen föreslagna områden inom Gällivare kommun bör kunna inrymma ca 32  
vindkraftverk vilket skulle medföra en årlig produktion av ca 198 TWh. Gällivare 
kommun har utrett ytterligare områden med goda vindförutsättningar men be-
döms olämpliga för vindkraftutbyggnad sett till övriga intressen. 

Tack vare kommunens goda förutsättningar att producera vindkraftsel har före-
slagna områden valts med god omsorg och där ingrepp och störning på omgiv-
ningen, boende, näringar och natur blir på en godtagbar nivå. Storleken på de fö-
reslagna områdena gör det möjligt att samla ett antal vindkraftverk i större parker 
istället för att sprida ut exploateringen på enstaka verk.

I övriga utredda områden har ingen viktning av lämplighet för vindkraft gjorts 
varför områden i kommunen som ligger utanför föreslagna därför anses för min-
dre lämpliga, med undantag för enstaka verk och småskalig vindkraft som prövas i 
varje enskilt fall med utgångspunkt från bedömningsgrunder och kriterier i denna 
plan. 

Det bör noteras att de angivna områdenas gränser kan komma att justeras vid 
slutlig projektering förutsatt att det kan ske utan negativ påverkan på de övriga 
allmänna intressena.

KOMMUNALT STÄLLNINGSTAGANDE

I de föreslagna områdena enligt denna plan är Gällivare kommun positiv till ut-
byggnad av vindkraft. En utbyggnad i dessa områden kommer att ge ett betydande 
bidrag till landets energiförsörjning. Det bedöms inte nödvändigt att inom plane-
ringsperioden välja andra platser än vad som föreslås i planen. 

Gällivare kommun ser även vindkraftutbyggnad som en del i näringslivsutveck-
lingen i kommunen. En utbyggnad innebär nya möjligheter för ortens företag 
att utveckla sin verksamhet. Det uppstår även nya möjligheter för kommunens 
medborgare och näringsliv att bli delägare i vindkraftverk och kommunen kommer 
att verka för detta.

KOMMUNALA RIKLINJER

Dessa riktlinjer beskriver de principer och direktiv som gäller för placering och ut-
formning av storskaliga respektive småskaliga vindkraftparker i Gällivare kommun. 
Riktlinjerna ska gynna  en väl avvägd placering och utformning för att påverkan på 
omgivande miljö och boende blir så liten som möjligt, och att tillståndsprövningen 
blir så kostnads- och tidseffektiv som möjligt.
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Generella riktlinjer

• Inom utredningsområdena tillstyrker kommunen en etablering 

• Det är viktigt att vindkraftsutbyggnad planeras så att god hushållning med 
vindenergiresursen uppnås. Verk bör placeras så att energiproduktionen i ett 
område optimeras. Om inte området byggs fullt ut på en gång skall de första 
verkens placering möjliggöra en vidare utbyggnad.

• Vid en prövning ska vindkraftsintresset ställas mot det allmänna intresset av 
utbyggnad av sammanhållen bebyggelse, övrig bostadsbebyggelse och en god 
boende- och livsmiljö i övrigt.

• Vid en prövning av vindkraftsutbyggnad ska risken för störningar på boende-
miljöer genom buller, skuggor etc. särskilt beaktas. 

• Vid prövning av vindkraftsutbyggnad ska alla områden som är registrerade 
som intresseområden för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, turism och 
andra intressen beaktas. Graden av påverkan är olika från område till område. 

• Exploatören ska alltid i ett tidigt skede inleda samråd med berörda samebyar 
eftersom i stort sett hela kommunen utgör renskötselområde.

• Detaljplan krävs inte vid etablering inom utpekade möjliga områden för stor-
skalig vindkraft. Det kan dock komma att krävas om det ändå i något fall finns 
starka motstående intressen eller om det måste säkerställas hur marken i detalj 
ska nyttjas med hänsyn till naturvärden, landskapsbild, friluftsliv etc.

• Exploatören ska uppmuntras att söka samarbete med lokalt näringsliv för 
exploateringen och med medborgare och lokalt näringsliv och kommunen 
beträffande delägande i vindkraftverk.

• Vid avveckling av vindkraftverk ska marken återställas i ursprungligt skick. 
Verksamhetsutövaren ska bekosta åtgärderna.



14

5 .  p l a n f ö r s l a g  a l l m ä n t

U r v a l s k r i t e r i e r 

Längs kommungränsen mellan Gällivare och Jokkmokk har 4 st utredningsom-
råden för vindkraft identifierats. Följande urvalskriterier har varit vägledande vid 
valet av utredningsområden.

• Goda vindförhållanden, årsmedelvindar över 6,5 m/s vanligtvis = > 7 m/s på 
103 meters nivå (Energimyndighetens vindkartering)

• Anpassning till terrängförhållanden (pga låg upplösning i vindkarteringen)

• Minst 500 meter från enstaka bostadshus

• Hänsyn till andra markanvändningsintressen. Undantag för riksintresseområ-
den för vindbruk samt inom områden med goda vindförhållanden 

• Inga vindkraftsområden inom riksintresseområde obrutet fjäll enligt Miljöbal-
ken 4 kap 5 §, med undantag av Suorvajaure inom Jokkmokks kommun.

• Inga vindkraftsområden inom nationalparker.

n a t U r s k y d d  o c h  r i k s i n t r e s s e n

Samtliga utredningsområden utgörs av känslig mark då de ligger inom eller 
angränsar till bevarandevärda natur- och kulturmiljöer. Även starka markanvänd-
ningsintressen i form av turism och friluftsliv, renskötsel och flygtrafik m.m. 
konkurrerar inom planområdet. Det finns således en mängd motstående intressen, 
vilka i de flesta fall inte är förenliga med vindkraftsexploateringar.

nationalpark

Nationalparker tillhör den kategori av områden, som p.g.a. sina mycket höga natur-
värden, inte bedöms vara lämpliga för etablering av vindkraft. En nationalpark är 
den starkaste form av områdesskydd som finns i Sverige. Marken ägs av staten 
och de beslutas av riksdag och regering. Nationalparker ska vårdas och förvaltas i 
enlighet med de syften för vilka de har bildats. Naturvårdsverket får i samråd med 
länsstyrelsen meddela föreskrifter för vad som gäller i varje enskild nationalpark. 
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, ge dispens från dessa föreskrifter. I 
vissa fall behövs regeringens tillåtelse.

Område 36 och 37 angränsar till Stora Sjöfallets nationalpark.
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natUrreservat

Naturreservat är en mer flexibel skyddsform jämfört med en nationalpark. Andra 
än staten har möjlighet att äga marken. Naturreservat bildas i syfte att bevara bio-
logisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.

Naturreservat tillhör den kategori av områden som p.g.a. sina mycket höga natur-
värden, normalt sett inte bedöms vara lämpliga för etablering av vindkraft. Inga 
naturreservat berörs direkt av föreslagna utredningsområden för vindkraft i denna 
utredning. Länsstyrelsen vill dock bilda naturreservat i område 34.

natUra 2000

Natura 2000 är ett nätverk som EU har skapat i syfte att skydda natur, växter och 
vilda djur, och stöds av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet (1992). Nät-
verket består av värdefulla naturområden som medlemsstaterna har ansvar för att 
skydda för framtiden. Inom naturvårdsområdet utgör Natura 2000 EU:s viktigaste 
bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden.

För Natura 2000-områden gäller enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken att det inte är 
tillåtet med verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i området. Tillstånd krävs även för anläggningar utanför Natura 
2000-områden, som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön inom Natura 
2000-området, t.ex. vägbyggen och dräneringar m.m. Natura 2000-områden är 
även av riksintresse enligt 4 kap 8 § MB. Till varje Natura 2000-område ska det 
finnas en bevarandeplan, vilken är ett levande dokument som revideras vid behov. 
Naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet till nätverket ska upprätt-
hållas i gynnsam bevarandestatus.

Delar av område 34 (Atjekvaara) ligger inom Natura 2000-området Ranesvare. Ra-
nesvare är ett stort och variationsrikt skog-myrmosaikområde, och ingår dessutom 
i en av Norrbottens fyra föreslagna s.k. bränningstrakter. 

riksintresse oBrUtet fjäll

Riksintresse för obrutet fjäll regleras i Miljöbalken 4 kap 5 §: 

Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäckerfjällen, Burvattnet, 
Hotagsfjällen, Frostviken-Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen, Artfjället, Tärna-
Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och Pessinki får bebyg-
gelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäring-
en, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga 
friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan 
att områdenas karaktär påverkas. Ändringar/tolkningar  av gränsredovisningen  
för riksintresseområdet obrutet fjäll kan endast ske genom ett regeringsbeslut. För 
att kunna göra detta måste de ursprungliga kartunderlaget som utarbetades av läns-
styrelsen 1982  i samband avgränsningen av riksintresseområdet  granskas.

Riksintresse Miljöbalkens 4 kap 5§, sk obrutet fjäll gäller inom större delen av området. Riksintresset 
obrutet fjäll gäller dock inte i dalgången längs vägen inom Gällivare kommun ( grå rastrering på kartan) . 
Källa Länsstyrelsen GIS underlag.
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Gränserna för riksintresse MB 5 kap 5§ sk obrutet fjäll går längs kommungränsen 
mellan Jokkmokk och Gällivare. Det innebär alltså att den del av utredningsom-
rådena Suorvajaure och Suorvadammen som ligger inom Jokkmokks kommun.  
omfattas av bestämmelserna för  obrutet fjäll enligt MB 4 kap 5§, medan den del 
som ligger inom Gällivare kommun inte gör det, se figur 6-7. 

Kebnekaise-Sjaunja angränsar till Sarek-Mavas och dessa två områden är tillsam-
mans utan konkurrens Sveriges största obrutna fjällområde. Gränsen ändrades av 
Riksdagen efter förslag från regeringen i februari 1981, då en vägkorridor läm-
nades öppen upp till Ritsem mellan Sarek-Mavas och Kebnekaise-Sjaunja. Även 
kraftledningen utmed vägen lämnades utanför området.

I Gällivare kommuns översiktsplan från 1991 finns ingen redovisning av gränsen 
för obrutet fjäll. Kommunen ansåg emellertid att vägkorridoren mellan Kebne-
kaise-Sjaunja och Sarek-Mavas borde förlängas genom obrutet fjäll för en önskad 
vägförbindelse från Ritsem, längs den befintliga bruksvägen till Sitasjaure och vi-
dare mot Norge. Länsstyrelsen tillstyrkte inte ändringen i sitt granskningsyttrande 
över planen

riksintresse natUr, kUltUr och frilUftsliv

Områden av riksintresse för natur- och kulturvård samt för friluftsliv enligt 3 kap 
6 § MB ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Med påtaglig skada avses sådana åtgärder som kan ha en bestående negativ inver-
kan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan. I flera av de stora områdena 
av riksintresse för friluftsliv bör vindkraftsanläggningar kunna etableras efter en 
närmare planering. 

Vissa geografiska områden kan anges som riksintressanta för natur- och kulturmil-
jön samt för turismen och friluftslivet, och då främst det rörliga friluftslivet, enligt 
4 kap 1-2 §§ MB. Syftet med områden av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap 2 § MB är att obebyggda områden förblir obebyggda. Exploatering får 
bara ske om den ”inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden”, se 4 
kap 1 § MB.

Vid tillämpningen av 4 kap 1 § är det viktigt att utgå från de samlade natur- och 
kulturvärdena som finns i hela det geografiska område som är berört i ärendet. 
Bedömningar ska därför inte enbart göras huruvida en viss exploateringsåtgärd 
påverkar natur- eller kulturvärden i den närmaste omgivningen, utan ett helhets-
perspektiv på vad som är en lämplig utveckling i hela det geografiska området ska 
anläggas.

riksintresse rennäring

Rennäringen består både av enskilda och allmänna intressen, vilka ibland kan vara 
svåra att hålla isär och vad de är tänkta att skydda. Den här utredningen avser att 
beakta det allmänna intresset. Rennäringen som allmänt intresse grundar sig bland 
annat på Sveriges internationella åtaganden. Regeringen har uttryckt att rennäring-
en är en förutsättning för att trygga den samiska kulturen. Således måste det finnas 
grundläggande förutsättningar för bedrivande av renskötsel, vilket innebär att det 
måste finnas en säker tillgång till betesmarker.

Områden som är av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 § MB ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 
Det skall finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom princip varje 
sameby, vilket innebär att det skall finnas en säker tillgång till åretruntmarker och 
vinterbetesmarker som har en avgörande betydelse för rennäringens bedrivande.

De statliga myndigheterna skall bevaka rennäringens allmänna intresse, och det är 
de som gör en avvägning då olika intressen kolliderar. Det är således inte samebyns 
uppgift att bevaka det allmänna intresset.

De samebyar som berörs av vindkraftsetableringar i denna studie är främst Unna 
Tjerusj, Sirges och Gällivare skogssameby. Ingående beskrivningar av rennäring-
ens intressen finns längre fram i rapporten under respektive utredningsområde. 
Beskrivningarna grundar sig på samråd med berörda samebyar.
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Nedan följer begreppsdefinitioner inom rennäringen:

•	 Betestrakter  
Områden i anslutning till kärnområden, där renarna vistas och betar. Dessa 
varierar i storlek beroende på årstid. Flera betestrakter kan överlappa varandra. 
Oftast sker någon form av bevakning runt området.

•	 Kärnområden 
Viktiga områden som regelbundet används inom renskötseln. Kärnområden 
består ofta av ett antal viktiga betesområden där betesro för renarna är viktig 
att bibehålla. Kan också bestå av ett antal nyckelområden vart och ett för litet 
för kartläggning. Dessa områden är känsliga för ingrepp.

•	 Nyckelområden 
Ytterst viktiga områden, oftast öar inom kärnområden dit renarna naturligt 
drar sig. Dessa områden är mycket känsliga för ingrepp och störande aktivite-
ter. Här är samordning med övriga aktörer i området nödvändig.

•	 Årstidsland  
Beskriver den säsong eller årstid som samebyn använder området.

•	 Riksintresse  
Med riksintresse menas ett område, plats eller enstaka objekt som anses viktig 
för landet och representerar ett allmänt intresse. Kriteriet för riksintressen är 
att de har särskild betydelse för sitt samhällsområde och ska skyddas från på-
verkan. I 3 kap 5 § miljöbalken står det att ”mark- och vattenområden som har 
betydelse för rennäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Områden som är av riksintresse 
för rennäringen skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”

 
Samebyarnas betesområden sträcker sig ofta över flera kommuner och även över 
riksgränsen. Detta innebär att flera kommuners planering påverkar samebyarnas 
renskötsel och därmed också samebyarnas möjligheter att peka ut områden som är 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 
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6 .  p l a n f ö r s l a g  g ä l l i v a r e  k o m m U n

På vidstående karta redovisas planerade vindbruksområden i 
Gällivare respektive Jokkmokks kommun. För Gällivare före-
slås följande områden :

34 A Atjekvaara
35 A Okkomvaara
37 A  Suorvajaure

Observera att område 36 Suorvadammen ligger helt inom 
Jokkmokks kommun. Urvalsprocessen har skett när den ge-
mensamma vindkraftsutredningen utarbetades. 

kap 6 antas endast av gällivare kommUn kap 6 antas endast av gällivare kommUn

Fig 2. Karta som visar studerade utredningsområden i denna utredning

Planområde

Planområde

Planområde
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34 A. AtjekvAArA

 34A 34A

Rekommendationer : 
Vidbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Vid placering av vind-
kraftverk i området skall hänsyn tas till de höga kulturmiljövärden som finns i 
området samt till rennäringen.  Samtliga vindkraftverk skall ges en enhetlig ut-
formning och färgsättning. Färgsättningen på vindkraftverken bör vara ljusgrå. 
Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör en regelbunden struktur eftersträ-
vas. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinderbelysningen ska 
avskärmas så att den ej blir störande under horisontalplanet. 

Läge Området ligger mot kommungränsen till Jokkmokks kom-
mun, ca 10 nordost om Messaure kraftstation i Jokkmokks 
kommun. Muddus nationalpark ligger ca 14 km väster om 
utredningsområdet.

Areal 9,8 km2. Samverkar med område 34B i jokkmokks kommun. 
Total areal för hela området är 27,8 km2.

Vindförhållanden 
103 möh (m/s)

Medelgoda vindförhållanden, 6,5 m/s på 103 mh. Kan 
inrymma 20 vindkraftverk och möjlig elproduktionen kan 
uppgå till  118 GWh/år.  

Riksintressen Riksintresse rennäring enligt MB 3 kap 5§

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra markförordnanden

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Starka motstående intressen. Ligger inom Försvarsmakten 
stoppområde,  20 km radie från militär flygplats i Jokkmokk. 
Samisk offerplats i området. Heligt berg för samerna. Delar 
av området är av rikstresse för rennäringen.  Vindkraft be-
döms innebära stora negativa konsekvenser för rennäringen

Överväganden Berör Försvarsmaktens stoppområdet 20 km radie från 
militär flygplats. Försvarsmaktens intressen har företräde  
framför andra riksintressen enligt Miljöbalkens 3 kapitel.  
Samtidigt prövas varje ärende individuellt och utredningom-
rådet ligger i utkanten av det sk stoppområdet. Starka kultur-
miljö- och rennäringsintressen.En arkeologisk utredning bör 
genomföras. 
Gällivare kommun anser att vindkraften bör ges hög prioritet 
för att uppfylla de nationella målen för vindkraftsutbygg-
naden. Om en utbyggnad av vindkraft sker i området skall 
kompletterade utredningar i form av naturinveteringar och 
arkeologiska utredningar genomföras. Stor hänsyn skall tas 
till övriga allmänna intressen när det placering av vindkraft-
verk och planering av vägnät i området.

kap 6 antas endast av gällivare kommUn kap 6 antas endast av gällivare kommUn

Fig 3. Karta utredningsområde 34 A i Gällivare kommun. Samverkar med utreningsområde 34 B i  
Jokkmokks kommun
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35 A. OkkOmvAArA

35B

35A

Läge Området ligger på gränsen mot Jokkmokks kommun, 
ca 10 km nordost om Messaure kraftstation i Jokkmokks 
kommun. Muddus nationalpark ligger ca 14 km väster om 
utredningsområdet.

Areal 2 km2. Samverkar med område 34B i Jokkmokks kom-
mun. Total areal för hela området är 6,7 km2

Vindförhållanden 103 
möh (m/s)

Medelgoda vindförhållanden, 6,5 m/s på 103 mh. Kan 
inrymma 4 vindkraftverk och möjlig elproduktionen kan 
uppgå till 24 GWh/år.

Riksintressen Riksintresse rennäring MB 3 kap 5§

Markreglerande be-
stämmelser

Inga naturreservat eller andra markförordnanden

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Ligger inom Försvarsmakten stoppområde, 20 km radie 
från militär flygplats i Jokkmokk. Försvarsmakten mot-
sätter sig etablering av vindkraft i området. Inga höga 
natur eller kulturmiljövärden i området. Området är av 
rikstresse för rennäringen. Exploateringstrycket är redan 
hårt i området. Ytterligare störningar kan försvåra ren-
näringens bedrivande. Vindkraft bedöms innebära stora 
negativa konsekvenser för rennäringen

Överväganden Berör Försvarsmakten stoppområdet 20 km radie från 
militär flygplats. Försvarsmaktens intressen har före-
träde  framför andra riksintressen enligt Miljöbalkens 3 
kapitel.  Samtidigt prövas varje ärende individuellt och 
utredningområdet ligger i utkanten av det sk stoppom-
rådet. Gällivare kommun anser att vindkraften bör ges 
hög prioritet för att uppfylla de nationella målen för 
vindkraftsutbyggnaden. Om en utbyggnad av vindkraft 
sker i området skall kompletterade utredningar i form av 
naturinveteringar och arkeologiska utredningar genom-
föras. Stor hänsyn skall tas till övriga allmänna intres-
sen när det placering av vindkraftverk och planering av 
vägnät i området.

Rekommendationer : 
Vindbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Vid placering av 
vindkraftverk i området skall stor hänsyn tas till rennäringen samt till de höga 
natur- och kulturmiljövärden som finns i området. Samtliga vindkraftverk skall 
ges en enhetlig utformning och färgsättning. Färgsättningen på vindkraftver-
ken bör vara ljusgrå. Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör en regelbun-
den struktur eftersträvas. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. 
Hinderbelysningen ska avskärmas så att den ej blir störande under horisontal-
planet.  

kap 6 antas endast av gällivare kommUn kap 6 antas endast av gällivare kommUn

Fig 4. Karta utredningsområde 35 A i Gällivare kommun. Samverkar med utreningsområde 35 B i  
Jokkmokks kommun
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37A

37A. SuOrvAjAure

Rekommendationer :
Vindbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Vindkraftverkens total-
höjd bör begränsas till maximalt 150 meter, beräknat från dammens normalvat-
tenstånd. Vindkraftverken bör placeras med stor omsorg  i vattenområdet gärna 
på öar och grundare partier i dammen. Tornen bör i första hand förankras till 
fast berg med betongfundament och med tillräcklig höjd för att nå över högsta 
vattenstånd enligt vattendomen. Samtliga vindkraftverk skall ges en enhetlig 
utformning och färgsättning. Färgsättningen på vindkraftverken bör vara ljusgrå. 
Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör en regelbunden struktur eftersträ-
vas. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinderbelysningen ska 
avskärmas så att den ej blir störande under horisontalplanet. Varningsskyltar 
skall sättas upp längs stränderna med information om risker för nedfallande snö 
och is.

Lägesbestämning Ligger i västra delen av Gällivare, vid Laponiaområdet.

Areal 3,3 km2. Samverkar med område 37B i Jokkmokks kommun. 
Total areal för hela området är 13,7 km2

Vindförhållanden 
103 möh (m/s)

Mycket goda vindförhållanden 8,5-9 m/s på 103 mh. Ligger 
i en dalgång med extremt goda vindförhållanden. Jämna 
vindar, från två riktningar.  Mycket goda produktionsförut-
sättningar. Området har pontential att inrymma 8 vindkraft-
verk, med en årsproduktion på 50 GWh/år. Vindkraft kan 
samverka med vattenkraften.

Riksintressen Riksintresse MB 4 kap 2 , riksintresse MB 3 kap 6§ turism, 
rörligt friluftsliv 

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra markförordnanden

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Ligger i anslutning till världsarvet Laponia. Angränsar mot 
nationalpark. Dock inte så höga naturvärlden inom utred-
ningsområdet. Viktig flyttled höst/vår för rennäringen. 
Svår passage. Många fritidsfiskare pimplar på isen under 
vårvintern. Området är viktigt för det rörliga friluftslivet. 
Landskapsbilden påverkas, men området ligger i ett slutet 
landskapsrum omgivet av höga berg. Landskapet är trots 
allt ganska tåligt, eftersom fjällandskapet är mycket mäktigt 
och inte underordnar sig höga vindkraftverk.

Överväganden Mycket goda vindförhållanden, området är mycket lämpligt 
för vindbruk ur kommersiell synpunkt. Med hänsyn  till det 
nationella målet som förespråkar en kraftig utbyggnad av 
vindkraft i riket bör vindbruk ges företräde framför övriga 
riksintressen/allmänna intressen. Kraftledningsnäten i områ-
det är fullt utbyggda. Vindkraft kan samverka med vatten-
kraften. Angränsar till områden med mycket höga naturvär-
den. Vindkraft bör ändå få företräde framför andra intressen 
eftersom området tidigare är kraftigt påverkat av exploate-
ringsföretag. För att minska påverkan på landskapsbilden 
bör totalhöjden begränsas till 150 meter. Då gäller lägre krav 
på hinderbelysningens beskaffenhet.

kap 6 antas endast av gällivare kommUn kap 6 antas endast av gällivare kommUn

Fig 5. Karta utredningsområde 37 A i Gällivare kommun. Samverkar med utreningsområde 37 B i  
Jokkmokks kommun
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7 .  p l a n f ö r s l a g  j o k k m o k k  k o m m U n

På vistående karta redovisas planerade vindbruksområden i Gällivare respektive 
Jokkmokks kommun. För Jokkmokk föreslås följande områden :

34 B Björkberget
35 B Piessimvaara
36  Suorvadammen
37 B  Suorvajaure

Observera att område 36 Suorvadammen ligger helt inom Jokkmokks kommun. 
Urvalsprocessen har skett när den gemensamma vindkraftsutredningen utarbeta-
des. 

kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn

Fig 6. Karta som visar studerade utredningsområden i denna utredning

Planområde

Planområde

Planområde
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 34B 34B

 34A

 34B

34 b. björkberget

Rekommendationer : 

Vindbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Vid placering av vind-
kraftverk i området skall stor hänsyn tas till rennäringen och de höga naturvär-
den som finns i området.  Färgsättningen på vindkraftverken bör vara ljusgrå. 
Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör en regelbunden struktur eftersträ-
vas. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinderbelysningen ska 
avskärmas så att den ej blir störande under horisontalplanet. 

Läge Området ligger mot kommungränsen till Gällivare, ca 10 nord-
ost om Messaure kraftstation i Jokkmokks kommun. Muddus 
nationalpark ligger ca 14 km väster om utredningsområdet.

Areal 18 km2. Samverkar med område 34A i Gällivare  kommun. 
Total areal för hela området är 27,8 km2.

Vindförhållanden 
103 möh (m/s)

Medelgoda vindförhållanden, 6,5 m/s på 103 mh. Kan 
inrymma 36 vindkraftverk och möjlig elproduktionen kan 
uppgå till  216 GWh/år.  
 

Riksintressen, Na-
tura 2000 områden

Berör delvis Natura 2000-område. Del av området är av riksin-
tresse enligt MB 3kap. 5§ (rennäring).

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra markförordnanden. Länssty-
relsen vill bilda naturreservat i delar av området.

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Starka motstående intressen. Ligger inom Försvarsmakten 
stoppområde,  20 km radie från militär flygplats i Jokkmokk. 
Urskog, rovfågellokal, värdefulla våtmarker.  Vindkraft be-
döms innebära negativa konsekvenser för rennäringen

Överväganden Berör Försvarsmaktens stoppområdet 20 km radie från 
militär flygplats. Försvarsmaktens intressen har företräde  
framför andra riksintressen enligt Miljöbalkens 3 kapitel.  
Samtidigt prövas varje ärende individuellt och utredning-
området ligger i utkanten av det sk stoppområdet. Starka 
natur och kulturmiljöintressen. Jokkmokk kommun anser att 
vindkraften bör ges hög prioritet för att uppfylla de natio-
nella målen för vindkraftsutbyggnaden. Om en utbyggnad 
av vindkraft sker i området skall kompletterade utredningar 
i form av naturinveteringar och arkeologiska utredningar ge-
nomföras. Stor hänsyn skall tas till övriga allmänna intressen 
när det placering av vindkraftverk och planering av vägnät i 
området.

kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn

Fig 7. Karta utredningsområde 34 B i Jokkmoks kommun. Samverkar med utreningsområde 37 A i  
Gällivare kommun
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35B35B

35A

35b. PieSSimvAArA

Rekommendationer : 

Vindbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Färgsättningen på 
vindkraftverken bör vara ljusgrå. Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör 
en regelbunden struktur eftersträvas. Vindkraftverken skall förses med hinder-
belysning. Hinderbelysningen ska avskärmas så att den ej blir störande under 
horisontalplanet. Vid anläggande av vägar skall eftersträvas att påverkan på 
områdets hydrologi minimeras. 

Läge Området ligger i Jokkmokk mot  gränsen till Gällivare, ca 10 
km nordost om Messaure kraftstation i Jokkmokks kommun. 
Muddus nationalpark ligger ca 14 km väster om utrednings-
området.

Areal 4,7 km2. . Samverkar med område 35A i Gällivare kommun. 
Total areal för hela området är 6,7 km2

Vindförhållanden 
103 möh (m/s)

Medelgoda vindförhållanden, 6,5 m/s på 103 mh. Kan 
inrymma 9 vindkraftverk och möjlig elproduktionen kan 
uppgå till 56 GWh/år. 

Riksintressen Riksintresse MB 3 kap 5§ rennäring.

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra naturvårdsförordnanden

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Ligger inom Försvarsmakten stoppområde, 20 km radie 
från militär flygplats i Jokkmokk. Försvarsmakten motsätter 
sig etablering av vindkraft i området. Inga höga natur eller 
kulturmiljövärden i området. Området är av rikstresse för 
rennäringen. Exploateringstrycket är redan hårt i området. 
Ytterligare störningar kan försvåra rennäringens bedrivan-
de. Vindkraft bedöms innebära stora negativa konsekvenser 
för rennäringen

Överväganden Berör Försvarsmakten stoppområdet 20 km radie från 
militär flygplats. Försvarsmaktens intressen har företräde  
framför andra riksintressen enligt Miljöbalkens 3 kapitel.  
Samtidigt prövas varje ärende individuellt och utredningom-
rådet ligger i utkanten av det sk stoppområdet. Jokkmokk 
kommun anser att vindkraften bör ges hög prioritet för att 
uppfylla de nationella målen för vindkraftsutbyggnaden.
Om en utbyggnad av vindkraft sker i området skall komplet-
terade utredningar i form av naturinveteringar och arkeolo-
giska utredningar genomföras. 
Stor hänsyn skall tas till övriga allmänna intressen när det 
placering av vindkraftverk och planering av vägnät i områ-
det.

kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn

Fig 8. Karta utredningsområde 35 B i Jokkmoks kommun. Samverkar med utreningsområde 35 A i  
Gällivare kommun
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36. SuOrvAdAmmen

37B

 36

Rekommendationer :

Vindbruk prioriteras framför övriga allmänna intressen. Vindkraftverkens total-
höjd bör begränsas till 150 meter. Vindkraftverk bör inte placeras nära vägen, 
eftersom en vissa distans bör upprätthålllas mellan de som färdas längs vägen 
och vindkraftanläggningarna. Tornen bör i första hand förankras till fast berg 
med betongfundament.Samtliga vindkraftverk skall ges en enhetlig utformning 
och färgsättning. Färgsättningen på vindkraftverken bör vara ljusgrå. Vindkraft-
verkens placering anpassas till terrängens formationer. Vid placering av vind-
kraftverk i grupper  bör en regelbunden struktur eftersträvas. Stor hänsyn skall 
tas till rennäringen. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinder-
belysningen ska avskärmas så att den ej blir störande under horisontalplanet. 
Vid anläggande av vägar skall eftersträvas att påverkan på områdets hydrologi 
minimeras. 

Läge Ligger i nordöstra delen av Jokkmokks kommun, mot kom-
mungränsen mot Gällivare,  vid Laponiaområdet.

Areal 5,9 km2

Vindförhållanden 
103 möh (m/s)

Mycket goda vindförhållanden 8 -9 m/s på 103 mh. Ligger i 
en dalgång med extremt goda vindförhållanden. Jämna vin-
dar, från två riktningar.  Området har potential att inrymma 
15 vindkraftverk, med en årsproduktion motsvarande  90 
GWh/år. Vindkraft kan samverka med vattenkraften

Riksintressen Riksintresse MB 4 kap 2 och 5 §§, riksintresse friluftsliv MB 
3 kap 6§. Del av området är av riksintresse för rennäringen  
MB 3kap 5§ (kraftcentrum) Området berör också objekt i 
kulturmiljöprogrammet.

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra naturvårdsförordnanden

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Ligger i anslutning till världsarvet Laponia. Angränsar mot 
nationalpark. Exploaterat område.  Området utgör en svår 
passage. Etablering av vindkraft kan innebära att renarna 
måste flyttas med lastbil förbi området. Landskapsbilden 
påverkas, men området ligger i ett slutet landskapsrum 
omgivet av höga berg. Landskapet är trots allt ganska tåligt, 
eftersom fjällandskapet är mycket mäktigt.Vindkraftverk 
syns men de domnierar inte över det mäktiga fjällandskapet.

Överväganden Mycket goda vindförhållanden, området är mycket lämpligt 
för vindbruk ur kommersiell synpunkt. Vindbruk ges före-
träde framför övriga riksintressen/allmänna intressen,då 
uppfylls de nationella målen för vindkraftutbyggnad. 
Kraftledningsnäten i området är fullt utbyggda. Vindkraft 
kan samverka med vattenkraften. Angränsar till områden 
med mycket höga naturvärden. Vindkraft bör ändå få före-
träde framför andra intressen eftersom området tidigare är 
kraftigt påverkat av exploateringsföretag. För att minska 
påverkan på landskapsbilden bör totalhöjden begränsas 
till 150 meter. Då gäller lägre krav på hinderbelysningens 
beskaffenhet.

kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn

Fig 9. Karta utredningsområde 36 i Jokkmoks kommun. 
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37b. SuOrvAjAure

37B

 36
Rekommendationer :

Vindkraftverkens totalhöjd bör begränsas till maximalt 150 meter, beräknat från 
dammens normalvattenstånd. Vindkraftverken bör placeras med stor omsorg  i 
vattenområdet gärna på öar och grundare partier i dammen. Tornen bör i första 
hand förankras till fast berg med betongfundament och med tillräcklig höjd för 
att nå över högsta vattenstånd enligt vattendomen. Samtliga vindkraftverk skall 
ges en enhetlig utformning och färgsättning. Färgsättningen på vindkraftverken 
bör vara ljusgrå. Vid placering av vindkraftverk i grupper  bör en regelbunden 
struktur eftersträvas. Vindkraftverken skall förses med hinderbelysning. Hinder-
belysningen ska avskärmas så att den ej blir störande under horisontalplanet. 
Varningsskyltar skall sättas upp längs stränderna med information om risker för 
nedfallande snö och is.

Läge Ligger i  nordvästra delen av Jokkmokks kommun.

Areal 10,4 km2. Samverkar med område 37A. Total areal för hela 
utredningsområde 37 är 13,7 km2.

Vindförhållanden 103 
möh (m/s)

Mycket goda vindförhållanden 8,5-9 m/s på 103 mh. Ligger 
i en dalgång med extremt goda vindförhållanden. Jämna 
vindar, från två riktningar.  Mycket goda produktionsförut-
sättningar. Området har pontential att inrymma 26 vind-
kraftverk, med en årsproduktion på 156 GWh/år. Vindkraft 
kan samverka med vattenkraften.

Riksintressen  Riksintresse MB 4 kap 2 och 5 §§ samt MB 3 kap 6 § riksin-
tresse friluftsliv.

Markreglerande 
bestämmelser

Inga naturreservat eller andra naturvårdsförordnanden. 
Angränsar till Stora Sjöfallet nationalpark.l

Motstående             
markanvändnings-
intressen

Ligger i anslutning till världsarvet Laponia. Angränsar mot 
nationalpark. Dock inte så höga naturvärlden inom utred-
ningsområdet. Viktig flyttled höst/vår för rennäringen. 
Svår passage. Många fritidsfiskare pimplar på isen under 
vårvintern. Området är viktigt för det rörliga friluftslivet. 
Landskapsbilden påverkas, men området ligger i ett slutet 
landskapsrum omgivet av höga berg. Landskapet är trots 
allt ganska tåligt, eftersom fjällandskapet är mycket mäk-
tigt och inte underordnar sig höga vindkraftverk.

Överväganden Med hänsyn till de mycket goda vindförhållandena bedöms 
området vara mycket lämpligt för vindbruk ur kommersiell 
synpunkt. Med hänsyn till det nationella målet som före-
språkar en kraftig utbyggnad av vindkraft i riket bör vind-
bruk ges företräde framför övriga riksintressen/allmänna 
intressen. Kraftledningsnäten i området är fullt utbyggda. 
Vindkraft kan samverka med vattenkraften. Angränsar till 
områden med mycket höga naturvärden. Vindkraft bör 
ändå få företräde framför andra intressen eftersom områ-
det tidigare är kraftigt påverkat av exploateringsföretag. 
För att minska påverkan på landskapsbilden bör totalhöjden 
begränsas till 150 meter. Då gäller lägre krav på hinderbelys-
ningens beskaffenhet.

kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn kap 7 antas endast av jokkmokks kommUn

Fig 10. Karta utredningsområde 37 B i Jokkmoks kommun. Samverkar med utreningsområde 37 A i  
Gällivare kommun
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8.  A l l m ä n n A  p l A n f ö r u t s ä t t n i n g A r - 
 d e l  a v  m k B

v i n d k r a f t  s o m  f ö r n y B a r 
e n e r g i k ä l l a

Klimatförändringarna är ett av de största hoten som mänskligheten står inför 
under de kommande åren, där utvecklingen av förnybara energikällor kommer att 
spela en alltmer avgörande roll när det gäller en hållbar hushållning med jordens 
resurser. 

Sverige hade år  2010 ca 1050 vindkraftverk som producerade  3 TWh el.   Riksda-
gen beslutade i juni 2009 att planeringsramen för vindkraft år 2020 ska vara på 30 
TWh, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs (i vatten-
områden). Det innebär att planering av vindkraftverk  bör öka till mellan 3000 – 
6000 verk, beroende på effekt.

Vindkraft är en förnybar energikälla och ur miljösynpunkt ett av de bästa alterna-
tiven för att utvinna energi. Utsläppen under ett vindkraftverks totala livscykel är 
mycket små och redan efter åtta månader har verket producerat lika mycket energi 
som det har gått åt för att tillverka det. Vindkraften är en ren energikälla som 
tydligt redovisar produktion av elkraft så fort det blåser. En utbyggnad fordrar ofta 
nya tillfartsvägar samt distributionsledningar i luft eller nedgrävd i marken, men 
påverkan på miljön är i stort sett återställningsbar. Livslängden på ett vindkraftverk 

är minst 25 år, varefter verket lätt kan monteras ner och miljön kan återställas till 
sitt gamla tillstånd.

Potentialen för vindkraft i Sverige överstiger det antagna planeringsmålet och 
intresset från vindkraftsentreprenörer är starkt. 

Figur 11. Vindkraft tillhör gruppen av förnybara energikällor, vilka får en alltmer 
avgörande roll när det gäller en hållbar hushållning med jordens resurser.
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ytBehov

Ett gravitationsfundament för ett 90 meter högt torn kan vara 20 meter i diameter. 
Till detta kommer en transformatorstation, som antingen kan placeras bredvid 
tornet eller byggs in i vindkraftverket. Det är via denna station som vindkraftver-
ket kopplas till kraftledningsnätet. Utöver själva vindkraftverket finns det beov av 
ytor för uppställning av maskiner och utrustning under byggtiden. Ytan behöver 
uppskattningsvis vara 1500 m2 per verk och anläggs i omedelbar närhet till varje 
vindkraftverk. Det kan därför bli aktuellt att på vissa lokaliseringsplatser jämna ut 
befintlig marknivå för att kunna erhålla den yta som krävs för byggnation av fun-
dament och för uppställningsplatser. 

Vindkraftverken måste stå med ett visst avstånd mellan varandra för att den ut-
vunna energin ska bli så stor som möjligt. När vindkraftverken utvinner energi så 
bromsas vinden upp, varför ett visst avstånd mellan dem behövs för att vinden ska 

U t f o r m n i n g ,  p l a c e r i n g  o c h  a n l ä g g -
n i n g

Ett vindkraftverk består av ett fundament, torn, rotor med rotorblad samt ett ma-
skinhus. Tornet är vanligtvis konformat och färgat i vita eller gråa nyanser. I tornet 
inryms en stege eller hiss som används vid service. Tornet är placerat på ett funda-
ment som kan se annorlunda ut beroende på markförhållandena. Fundamentet kan 
bestå av en betongplatta eller en bergförankring. Vid placering i vatten används 
olika fundament beroende på djup och bottenförhållanden. 

Ett gravitationsfundament gjuts på plats för att sedan täckas över med intilliggande 
massor. Vid anläggning av fundamenten sker utschaktning alternativt planspräng-
ning av berg. Om verket ska förankras direkt i berget sker det genom att ett antal 
stag borras och gjuts fast i berget. 

Tornets höjd mäts från marken upp till den höjd där rotoraxeln sitter. Vanligtvis är 
tornhöjden lika stor som rotordiametern. Till havs kan det dock förekomma lägre 
tornhöjder, då avsaknad av växtlighet och andra hinder innebär att vindhastigheten 
är hög även längre ner mot ytan.

Totalhöjd är den höjd som uppnås när den roterande vingens spets når sitt högsta 
läge. 

Den tekniska utvecklingen när det gäller vindkraftverk har lett fram till allt större, 
tystare och effektivare verk med lägre produktions- och driftskostnader. De som 
kan komma i drift under de närmsta åren har en effekt på 2-3 MW och totalhöjden 
150-200 meter. Ännu längre fram kan det bli aktuellt med 4-5 MW och upp till 8 
MW för vindkraftverk till havs.

För optimal energiutvinning bör ett vindkraftverk placeras så att vinden får fri 
ansats från vindriktningen. Vid placering av verk i linjer ska linjerna vara vinkelräta 
mot vindriktningen. Raderna ska dessutom förskjutas så att verken i den andra 
raden står mellan verken i raden framför. Då optimeras produktionen.

Rotorblad

Tornhöjd Maskinhus

Torn

Rotordiameter

Svepyta

Figur 12. Typskiss för ett vindkraftverk. 

Totalhöjd
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kunna få möjlighet att ”återhämta sig”. Ett avstånd på 4-6 rotorsdiametrar rekom-
menderas mellan verken, beroende på hur verken placeras i förhållande till vind-
riktningen. I ett område med stora höjdvariationer kan de placeras tätare. 

v i n d s t y r k a  o c h  e f f e k t

Vindstyrka anges i meter per sekund (m/s) och vindkraftverk utvinner energi vid 
vindhastigheter på 4-25 m/s. Maximal effekt uppnås först då vindstyrkan har ökat 
till mellan 12 och 14 m/s. Olika typer av vindar har visat sig vara olika gynsamma 
för vindkraftverk. De bästa vindförhållandena finns till havs, i fjällområden, längs 
kuster och i öppna landskap. I riktigt gynsamma vindlägen kan verken utvinna 
energi under 6000-7000 av årets 8760 timmar.Man brukar dock normalt räkna 
med fullasttimmar motsvarande 1900-2500  produktionstimmar per år. I denna 
utredning har vi utgått från 2000 driftstimmar/år  när vi har beräknat möjlig el-
produktion per vindkraftverk. Effekten som utvinns ur vindkraft mäts i watt (W), 
och utgörs av mängden energi per tidsenhet. Ett vindkraftverk på 3 MW har en 
produktionspotential på 7 000 MWh per år.

e l n ä t s a n s l U t n i n g

För att kunna ta tillvara på elenergin som produceras krävs anslutning till ett elnät 
med tillräcklig kapacitet. Större utbyggnader av vindkraft med flera vindkraft-
verk kräver normalt någon form av lokal förstärkning av högspänningsnätet. Hur 
många verk som kan anslutas till nätet beror på storleken på ledningen och var på 
ledningen anslutningen sker. Framdragning av nya ledningar medför miljöpåverkan 
i form av intrång på mark och vatten. Även markanvändningen under och i närhe-
ten av en större kraftledning påverkas.

Möjligheterna för anslutning till elnätet är en betydelsefull faktor vid val av utbygg-
nadsområden för vindkraft. Verk kan anslutas till regionnätet med markförlagda 
kablar, som i möjligaste mån kommer att dras längs befintliga eller planerade vägar. 
På så vis minimeras visuell påverkan och intrånget begränsas under drifttiden.

a n s l U t a n d e  v ä g a r

Vid etablering av vindkraft finns behov av tillfartsvägar. Minsta möjliga intrång 
i naturmiljön sker om befintliga vägar kan nyttjas. För att klara av transporter av 
material och utrustning under byggskedet behövs vägar med tillräckligt bra stan-
dard, som uppfyller ställda krav på kurvradier, maxlutningar och vägbredd. Krav 
på vägbredd för transport av vindkraftverk är normalt ca 5 m. Vanligen räcker det 
med en grusväg i normal kondition.

Vägarna bör dimensioneras dels för planerade transporter under byggskedet och 
leveranser av vindkraftsverken, dels långsiktigt som servicevägar till anläggningen.

s k y d d s a v s t å n d

Det finns inga generella regler för avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse. 
Dock rekommenderas följande avstånd för minimering av olyckor och andra olä-
genheter i form av bullerstörningar, skuggbildningar, iskast m.m.:

• 500 meter mellan enstaka bostadshus och vindkraftverk
• 500 meter mellan kyrkor och vindkraftverk
• ca 700 meter vid verk samlade i grupper till enstaka hus
• ca 1000 meter mellan verk och samlad bebyggelse
• 1,5 ggr totalhöjden till större vägar
• 1,5 ggr totalhöjden till kraftledningar

B U l l e r

Ljud från vindkraftverk är av två typer; dels mekaniskt ljud från bl.a. växellådan, 
dels aerodynamiskt ljud från bladen. Mekaniskt ljud från vindkraftverk är numera 
ett mindre problem. Det som generellt upplevs vara störande är det ”svischande” 
aerodynamiska ljudet. Det ljud som genereras varierar med vinden och effekten 
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på vindkraftverket. Det ljud som når fram till mottagaren varierar med vindrikt-
ning och andra metrologiska förhållanden. Bakgrundsljud från träd med mera har, 
speciellt vid höga vindar, en förmåga att maskera ljudet från vindkraftverken. Vid 
tillstånd används ofta riktvärdet 40 dB(A) vid vindstyrkor på 8 m/s på 10 meters 
höjd. Detta kan jämföras med normal samtalston som har en ljudnivå på ungefär 
65 dBA. I miljöer där ljudmiljön är särskilt viktig och där naturliga ljud dominerar, 
som t.ex. vid fjäll och skärgårdar, bör värdet vara lägre än riktvärdet 40 dB(A). Ju 
fler hinder som stoppar upp ljudet desto större är ljuddämpningen. Erfarenhet 
från byggda vindkraftverk på land visar att få människor blir störda vid denna nivå. 
Man bör beräkna ljudutbredning av de planerade vindkraftverken för att se vilka 
som berörs. 
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Figur 13. Tabell för olika typer av ljud och vanliga ljudnivåer för dessa.

I Sverige har studier över ljud från vindkraftverk utförts som visar på en koppling 
mellan ljudnivå och upplevd störning. Studierna visar även andra effekter som att 

vår uppfattning om landskapet och om vindkraftverken syns eller inte påverkar 
den upplevda bullerstörningen. Det finns också ett samband mellan hur störande 
de boende tyckte ljudet var och hur mycket de tyckte att vindkraftverken störde 
utsikten. 

s k U g g o r ,  r e f l e x e r  o c h  l j U s

Vindkraftverk kan ge upphov till roterande skuggor som rör sig i närområdet och 
kan uppfattas som irriterande. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett 
rum, kan efter en tid ge stressreaktioner, varför fenomenet bör uppmärksammas 
i närheten av såväl bostäder som vid arbetsplaster med utemiljöer. Skuggor märks 
mest vid solens upp- och nedgång, då de når som längst. Erfarenheter visar att vid 
avstånd upp till 3 km uppfattas ingen skuggeffekt. 

Boverket har föreslagit riktlinjer för att skuggeffekter får vara högst 8 timmar 
per år eller max 30 min/dag. Den växelvisa skugga som uppstår när rotorbladen 
”klipper” solljuset kan också vara störande. Detta går att undvika, antingen genom 
att placera vindkraftverken norr om dem som kan tänkas bli störda, eller genom 
skuggsensorer som stänger av verken när det finns risk att skuggor kan störa. 

Vindkraftverkens rotorblad kan ge upphov till reflexer som boende i närheten kan 
uppleva som störande. Detta går att undvika genom att använda matta blad, vilket 
regelmässig görs idag. 

För vindkraftverk under 150 meter gäller följande : I skymning (och på dagen om 
bakgrundsluminsansen understiger 500cd/m2) ska vindkraftverket vara försett 
med rött ljus med en intensitet på 2.000 candela som blinkar 20-60 gånger per 
minut. Enligt Transsportstyrelsen får ljusstrålen inte träffa markytan på närmare 
avstånd än 5 km från vindkraftverket.I vindkraftsparker med vindkraftverk under 
150 meter ska samtliga yttre verk vara försedda med medelintensivt blinkande rött 
ljus. Alla verk innanför dessa ska vara försedda med lågintensivt rött fast ljus.

För vindkraftverk över 150 meter gäller följande : På dagen ska vindkraftverket 
vara försett med vitt ljus med en intensitet på 100.000 candela som blinkar 40-60 
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gånger per minut. Enligt Transsportstyrelsen får ljusstrålen inte träffa markytan 
på närmare avstånd än 5 km från vindkraftverket. På natten ska vindkraftverket 
vara försett med vitt ljus med en intensitet på 2.000 candela som blinkar 40-60 
gånger per minut. Enligt Transsportstyrelsen får ljusstrålen inte träffa markytan på 
närmare avstånd än 5 km från vindkraftverket I vindkraftsparker med vindkraft-
verk över 150 meter ska några strategiskt placerade yttre verk vara försedda med 
högintensivt blinkande vitt ljus. Alla verk innanför dessa ska vara försedda med 
lågintensivt rött fast ljus.

Detta innebär att en park med bara höga vindkraftverk kan ha, som i exemplet, 7st 
högintensiva vita blinkande lampor medan det i parken med lägre vindkraftverk 
krävs hela 22st medelintensiva blinkande röda lampor.
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Figur 14. Tabellen visar maximal skuggutbredning för vindkraftverk av olika storlekar under sommar 
respektive vinter. 

För att enklast undvika skuggbildning bör vindkraftverken placeras i väderstreck 
och på avstånd som inte ger störningar. Verken kan utrustas med avkopplings-
automatik i de fall där skuggpåverkan kan tänkas bli problematisk. Avancerade 
styr- och reglersystem gör det möjligt att styra och begränsa skuggutbredningen. 
Vindkraftsanläggningar kan dessutom utrustas med ljusrelä som stänger av verket 
när solen skiner. 

s ä k e r h e t  o c h  r i s k e r

Olyckor med personskador som har inträffat vid 
svenska vindkraftverk är säkerhetsvajrar som loss-
nat, klämskador samt fall från ställningar. Den mest 
påtagliga säkerhetsrisken bedöms dock vara nedisning 
av rotorbladen, vilket kan leda till iskast. Vad gäller 
säkerhet finns idag inga krav på regelbunden tillsyn av 
vindkraftverk. Det råder dessutom en hel del oklar-
heter kring vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för 
branschen. För att minimera risker för att allmänhet 
och egendom ska komma till skada är det lämpligt att 
det finns s.k. riskavstånd mellan vindkraftverken och 
platser där människor ofta vistas. Varningsskyltar kan 
sättas upp i områden där vindkraftverk uppförs.

åska

Risken för blixnedslag är samma som för andra höga 
konstruktioner. På moderna vindkraftverk skyddas ut-
rustningen med åskledarsystem i rotorblad, maskinhus 
och torn. Det är mycket ovanligt med brandtillbud i vindkraftverk.

iskast

Nedisning förekommer främst i kallt klimat samt på höga höjder, men kan även 
inträffa vid speciella väderförhållanden som dimma och hög luftfuktighet, följt av 
frost samt underkylt regn. 

Inför uppförande av vindkraftverk i kallt/isigt klimat görs en teknisk/ekonomisk 
bedömning av hur verket bäst ska anpassas för det på platsen rådande klimat. Före 
uppsättningen krävs sålunda mätningar av de lokala meteorologiska förhållandena. 
Den kanske viktigaste frågan är huruvida verket ska utrustas med avisningssystem 
eller ej. Riskbedömningen bör göras lokalt utifrån nedisningsförhållanden på den 
aktuella platsen, hur ofta människor kan tänkas vistas vid verken samt om det finns 

Figur 15. Varningsskyltar 
bör sättas upp i områden 
där risken är stor för snöras 
och iskast. Källa: Boverket 
(2009)
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någon egendom i närheten som är särskilt känslig för skador. Verkens förmåga att 
upprätthålla säkerhetssystemen bör också vägas in. 

I ett EU-forskningsprogram om vindkraftsproduktioner i kallt klimat har ett risk-
avstånd för iskast tagits fram. Det högsta beräknade riskavståndet ligger på ca 350 
m vid en maximal vindhastighet på 25 m/s, vilket faktiskt ligger under de rekom-
menderade värdena för avstånd p.g.a. buller. 

Minimerad risk för iskast kan ske antingen genom förebyggande åtgärder eller 
genom att förse verken med issensorer som direkt kan stanna verken om isbelägg-
ning uppsstår. Ljud- och ljussignalsystem kan användas för att varna när ett verk 
startas upp. Varningsskyltar kan informera människor som rör sig i närheten av 
vindkraftverk om särskilt rekommenderade säkerhetsavstånd och riskzoner.

Avisningssystem är mycket kostsamma varför en noggrann analys måste göras 
huruvida det är ekonomiskt eller ej. Om det, efter avslutad analys, visar dig att avis-
ningssystem ska användas ges ”på köpet” ökad säkerhet vid vistelse kring verken 
vid tillfällen med påisning. Det föreligger dock alltid en viss risk att systemet är satt 
ur funktion, varför även skyltar bör sättas upp kring anläggningen som varnar för 
risk för fallande is.

I de fall där det p.g.a. tekniska/ekonomiska orsaker inte är motiverat att montera 
avisning, kan verket istället utrustas med s.k. ”isvakt”. Isvakten har som funktion 
att av säkerhetsskäl stoppa maskinen vid kraftig ispåbyggnad. Flera områden i 
Norrland ligger just i gränslandet för om det är oekonomiskt att använda avisning 
p.g.a. att vindtillgången i förhållande till isrisken är för svag.

p å v e r k a n  p å  l a n d s k a p s B i l d

Vindkraftverk utgör en relativt ny typ av arkitektur som avviker från övriga ele-
ment i landskapet, vad gäller såväl form som skala. Vindkraftverk påverkar alltid 
landskapsbilden mer eller mindre, oavsett om de uppförs på land eller till havs. 
Med sin storlek och ständigt roterande rotorblad utgör de visuellt dominerande 
inslag i landskapet. Utvecklingen går mot allt större och högre verk, och anlägg-

ning sker ofta på sedan tidigare orörd och lågt exploaterade områden, där påverkan 
tenderar att bli stor.

Vid uppförande av vindkraftverk på land är det viktigt att ta hänsyn till hur land-
skapet ser ut och varierar. Även typen av landskap är viktig. Vindkraftverk som 
placeras i ett öppet jordbrukslandskap eller i ett kulturlandlandskap med bevaran-
devärden, kommer att upplevas som mer dominant i landskapet än om vindkraft-
verken placeras i ett industrilandskap. 

Vindkraftverk till havs syns mindre än de som finns på land. Ändå påverkar de bo-
ende- och friluftsmiljön och blir ett nytt inslag som förändrar helheten. Havet har 
en egen landskapsbild. Upplevelsen av horisonten och den obrutna vattenytan har 
särskilda värden. Den visuella upplevelsen av vindkraftverk till havs beror bland 
annat på hur höga vindkraftverken är, hur verken ser ut och grupperas, avståndet 
till land samt på betraktaren. 

demokratisk process

Landskapet har ofta stor betydelse för människor men även för kommunens spe-
ciella karaktär och identitet. Människan värdering av landskapet varierar ofta stort, 
beroende på förutsättningarna samt den relation som finns till det aktuella land-
skapet. Att etablering av vindkraft sker genom en demokratisk process, där olika 
åsikter och intressen får komma till tal och beaktas, är oerhört viktigt för att skapa 
en acceptans hos den breda allmänheten. 

landskapets känslighet och tålighet

Landskapets tålighet innebär hur väl landskapet bedöms kunna ta emot nya inslag 
utan att dess karaktär och utvecklingsmöjligheter påtagligt påverkas. Olika landskap 
har olika förmåga att tåla förändringar, dels beroende på landskapets egenskaper 
och dels på etableringens omfattning.

Tåligheten kan bero på olika saker. Hur synliga är vindkraftverken i landskapet? 
Dominerar, samverkar eller underordnar de sig i landskapet? Hur är relationen 
mellan landskapets och vindkraftverkens skala? Om det är stora eller många vind-
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kraftverk i ett småskaligt landskap kan landskapets skala förryckas. Vilken typ av 
landskap verket står i påverkar hur en person upplever det. Är landskapet kuperat? 
Står verket på ett fält eller i en skog? Vad finns framför och bakom verket? Hur 
mycket höjer det sig över omgivande landskap? Hur väl smälter verket in rent 
designmässigt? Här spelar inte bara det enskilda verkets design in, utan även pla-
ceringen av verken i förhållande till varandra och i vilken riktning de står i förhål-
lande till en betraktare.  

Det kan vara viktigt att nämna att vindkraftverk även är en stark symbol för ren 
energi och därför inte enbart behöver ses som ett negativt inslag i landskapsbilden.

 

placering i landskapet

Generella i de flesta landskap föredras vindkraftverk att anläggas i grupper av 
symmetriska verk som inbördes ordnas med någon form av symmetri. Dock är det 
alltid viktigt att man i lokaliserings- och utformningsfasen tar hänsyn till platsens 
unika förutsättningar, liksom att man beaktar olika landskapskaraktärers känslighet.

Vindparker bör, för att inte dominera i landskapet, lokaliseras till platser där 
vindkraftverken kan inordna sig i landskapets skala. Det är en fördel om det finns 
få referenser till den mänskliga skalan. Stora vindkraftverk kan ofta med fördel 
placeras i närheten av större tekniska anläggningar som skalmässigt matchar vind-
kraftverken. 

Vindkraftsanläggningar bör inte sträcka sig över flera landskapsrum utan hålla 
sig inom ett avgränsat område för att anläggningen ska ges en tydlig lokalisering 
och för att gruppen ska kunna hållas ihop. Det finns inga självklara riktlinjer för 
vindkraftverkens placering i förhållande till topografin, utan en anpassning måste 
ske i det enskilda fallet. En sådan anpassning kan vara att samma navhöjd eftersträ-
vas för alla eller några av verken i en grupp eller att navhöjderna följer landskapets 
höjdförändringar. Om skillnaderna i navhöjd blir mer än 5 meter mellan näralig-
gande verk, bör man som regel anpassa tornhöjderna. 

Med en medveten lokalisering kan man använda en vindkraftsanläggning som en 
orienteringspunkt, som markerar något man vill förtydliga. Det kan exempelvis 
vara en entré till en stad, en älvmynning, en markant höjdsträckning, en kustlinje 
eller ett hamninlopp. Verken bör placeras så att de inte konkurrerar med eller 
dominerar över landmärken och betydelsefulla karaktärselement. Det är också 
viktigt att försäkra sig om att verken inte påverkar viktiga siktlinjer negativt. (Källa: 
Boverket)

acceptans

Det finns två faktorer som är viktigare än andra för att vindkraftverk ska accepte-
ras. Det ena är att verken är ”förankrade” i landskapet, dvs. att de uppfattas som 
en naturlig del av sin omgivning och inte som ett främmande objekt som placerats 
”ovanpå” landskapet. Det andra är att verken fungerar och levererar energi. Det 
har nämligen visat sig vara oerhört viktigt att informera om produktionen och om 
varför vindkraftverken står stilla när de gör det. 

Att vindkraftverkens blad roterar gör att verken syns tydligare. Å andra sidan blir 
en del störda av ett vindkraftverk som inte snurrar. Om människor upplever att 
vindkraftverket fungerar bra eller dåligt påverkar också den estetiska upplevelsen. 
En långsam rotation upplevs ofta som positiv. Eftersom stora verk roterar lång-
sammare är de alltså lättare att acceptera än små verk. Vanligtvis föredrar männis-
kor att bo i närheten av färre stora vindkraftverk än många små. De flesta föredrar 
också enhetliga och tydligt avgränsande anläggningar. 

Till följd av att uppfattningen är subjektiv är det ofta svårt att förutsäga hur 
reaktionerna på ett vindkraftverk i landskapet blir, och uppfattningarna kan ofta 
vara motsägelsefulla. Det är också viktigt för många att vissa områden lämnas 
orörda. En av anledningarna till att vindkraftetableringar stöter på motstånd är 
att vindkraftens miljövinster framför allt ligger på nationell eller kanske till och 
med internationell nivå, medan de miljöeffekter som kan upplevas som negativa är 
lokala. Den klassiska NIMBY-effekten (Not In My Back Yard) innebär att man är 
positiv till vindkraft i allmänhet, då man anser att den är nödvändig för att kunna 
uppnå en ekologiskt hållbar utveckling, men man vill inte själv bli påverkad av dess 
omgivningseffekter, varför man ofta är negativ till en etablering i närheten av där 
man bor eller kanske ofta vistas.
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landskapsvärden i Utredningsområdena

Landskapsbilden utgör en av de svåra frågorna beträffande vindkraftsetableringen 
i utredningsområdena längs kommungränsen. Extra problematiskt är det i Suorva, 
där omkringliggande starka naturskydd och dess höga naturvärden utgör en stor 
del av områdets karaktär och starka attraktivitet bl.a. för turism och det rörliga 
friluftslivet.

p å v e r k a n  p å  r e n n ä r i n g

Etablering av vindkraft i de svenska fjällområdena förväntas öka, bland annat till 
följd av goda vindförutsättningar. Kunskapen om hur renar störs av vindkraftverk 
är idag begränsad, beroende på att storskalig vindkraft är en relativt ny företeelse 
i Sverige. Vindkraftverk i kombination med byggande av vägar och kraftledningar 
kan påverka rennäringen genom minskad betestillgång och ett ändrat nyttjande av 
marken, eftersom renar föredrar att vistas i orörda områden. 

En förbättrad kunskap kan öka förståelsen för vilken hänsyn som bör tas till ren-
näringen vid placering av vindkraftverk i fjällområdet samt dess närområde. En 
sådan kunskap bör således även underlätta och ge ett bättre underlag för planering, 
miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning med minskad risk för kon-
flikter som följd. Enligt Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Det faktum att rennäring bedrivs på en så stor del av Sveriges yta (ca 40 % av Sve-
riges yta upptas av renskötsel, såväl statlig som enskild mark) medför att intresse-
konflikter ofta uppstår med andra markanvändare. Aktörer i form av olika kraft-
företag samt skogsbruk, torvbrytning, turism, jakt, fiske och friluftsliv konkurrerar 
tillsammans med rennäringen om marken i fjällområdena. Den utbredda konkur-
rensen har lett till att rennäringens betesmarker minskat, att flyttningar försvåras 
och att renar på olika sätt riskerar störning under känsliga perioder. 

stUdie på renar i rodovålen

En studie av svenska renar i Rodovålen, ett område som används av Handölsda-
lens sameby som betesmark, har visat samma resultat. Där påpekade en observatör 
att renarna varit så nära vindkraftverken att de bitit på plasthuvarna till bultarna på 
fundamentet. Källa :”Konsekvenser av Vindkraft för rennäringen i Jämtlands län”- 
en pilotstudie  av Madeliene Larsen 

påverkas vid Byggnation

Däremot försöker renarna undvika kraftledningar, vägar och annan mänsklig akti-
vitet som hör ihop med byggnad och drift av vindkraftverk. Därför är det bra att 
gräva ned kraftledningarna och vara noga med att planera var vägarna till verken 
ska gå, så att de inte påverkar renarnas betesområden. 

p å v e r k a n  p å  t U r i s m  o c h  f r i l U f t s l i v

Vindkraften uppfattas på många olika sätt beroende på vilken typ av aktivitet inom 
friluftslivet vi ägnar. Människor tenderar att uppfatta den som mer positiv vid 
utförsåkning än vid aktiviteter som fiske, vandring och turskidåkning. I områden 
som förväntas ha låga bullernivåer störs människor oftare än i andra områden.

Studier har visat att turister ofta är positiva eller neutrala till att turista där det finns 
vindkraftverk, bara man inte ser dem. Om man däremot ser vindkraftverken under 
sin semester är inställningen mer negativ, särskilt vid upprepade möten. Upprepade 
möten med enstaka verk upplevs som mer negativt än enstaka möten med 10–12 
vindkraftverk.

Områden som är av riksintresse för friluftslivet samt områden som enligt kom-
munen har utsetts att så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- och kulturmiljön (3 kap 6 § MB), är det ofta olämpligt med vindkraft. I 
friluftsområden där låga bullernivåer utgör en viktig kvalitet kan vindkraft disku-
teras. Friluftsområden där det kan vara acceptabelt att etablera vindkraft kan vara 
områden där friluftslivsvärdena är knutna till ”anläggningsberoende” aktiviteter, 
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såsom utförsåkning eller motorsprt. Till denna kategori hör alltså inte det rörliga 
friluftslivet, såsom skid- och vandringsturer etc. 

Flera av de platser där det ur vindsynpunkt är lämpligt att placera vindkraftverk 
finns i områden som är viktiga för turistnäringen. Allmänna riktlinjer för god pla-
cering i landskapet kan därför vara extra viktigt i turistområden. 

p å v e r k a n  p å  d j U r l i v

Vindkraft kan utgöra en risk för fåglar i form av störning vid häckning, barriäref-
fekter vid flyttning och födosök, habitatförstöring samt dödlighet genom kollisio-
ner med kraftverk och kraftledningar.

Forskning har visat att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning av vind-
kraftverk. Fåglar tenderar i regel inte att kollidera med verken utan väljer istället att 
ändra sina flyttvägar. Detta innebär att ett stort antal fåglar blir av med sin hemvist 
p.g.a. vindkraften och därmed tvingas hitta nya boplatser. Men eftersom vindkraft-
parker relativt sett täcker en liten yta och de berörda fåglarna har gott om andra 
platser att vistas på så är detta inget större problem för fåglarna.

För t.ex. rovfåglar kan det dock spela roll var en vindkraftpark placeras, varför det 
är viktigt att ta hänsyn till häckningsområden vid etablering av vindkraftanlägg-
ningar, och inte placera dem i det allra närmaste området kring häckande rovfåglar. 

Det finns vissa indikationer på att fladdermöss oftare krockar med verken. Flad-
dermöss har dessutom en långsam reproduktionstakt, varför de ses som väldigt 
känsliga för vindkraft. Fladdermöss är mest aktiva vid låga vindhastigheter. Flad-
dermössen kan också använda vindkraftverken som viloplats. Det kan vara bra att 
låta vindkraftverk stå stilla under kortare perioder när risken för fladdermössen är 
särskilt stor. 

Mycket tyder på att fiskar inte påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer. De 
sjö- och havsbaserade verkens fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev 
och kan ha positiv inverkan på livet i sjön eller havet.

Det finns inga undersökningar som visar att vilda djur eller tamdjur skulle störas 
av vindkraftverk. 

p å v e r k a n  p å  n a t U r m i l j ö

En omfattande utbyggnad av vindkraften är generellt positivt för regionala och 
globala naturvärden, då den bidrar till minskad växthuseffekt, mindre försurning 
och övergödning samt mindre utsläpp av luftföroreningar, dvs. frisk luft. Däremot 
kan den lokalt påverka naturvärdena negativt. 

Sådant som utförs vid uppförande av vindkraftverk, dvs. schaktning och gjutning, 
anläggning av vägar och transformatorstationer, sprängning och dragning av kablar 
m.m. innebär bestående förändringar av den fysiska miljön. Olika mark- och 
vegetationstyper är olika känsliga för denna sortens ingrepp. Exempelvis har en 
väg som löper uppför en fjällsida och över trädgränsen större påverkanseffekter 
på hydrologin, som dessutom påverkar växtligheten under en längre tid, än vid 
anläggning på t.ex. en åker.

Boverket har, i sin handling från 2009 Vindkraftshandboken - Planering och prövning av 
vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, delat in områden i olika kategorier 
beroende på hur lämpliga de är för vindkraftsetableringar, med hänsyn till sina 
naturvärden. Grovt sett kan tre kategorier av områden urskiljas:

• Områden där vindkraft bedöms inte	innebära	konflikter med naturvårdens 
intressen

• Områden där vindkraft inte är lämplig med hänsyn till naturvårdens intres-
sen

• Områden där det är oklart om vindkraft och naturvårdens intressen kan till-
godoses i samma landskap

När vindkraft inte bedöms  innebära konflikter med naturvårdens intressen

Hit hör etableringar i redan exploaterade områden, liksom etableringar i skogs-
landskap eller odlingslandskap som saknar höga naturvärden. Stora och opåver-
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kade skogs- och odlingslandskap kan ha ett visst skydd genom 3 kap 2 § MB. 
Inom dessa områden bör det generellt inte finnas något hinder mot vindkraft, men 
naturvärdena måste naturligtvis beaktas vid utbyggnader av sådana slag.

När vindkraft inte är lämpligt med hänsyn till naturvårdens intressen

Boverket menar att områden med mycket höga naturvärden är yttterst olämpliga 
för etablering av vindkraft. Till denna kategori hör nationalparker, merparten av 
naturreservat, Natura 2000-områden, djurskyddsområden, obrutna fjäll (4 kap 5 § 
MB), särskilt värdefulla och oexploaterade kustområden (4 kap 3 § MB), samt av 
Naturvårdsverket utpekade utsjöbankar med mycket höga biologiska värden. 

Till kategorin räknas även områden som planeras bli nationalparker och utpekade 
områden inom den s.k. statsskogsinventeringen.

När det är oklart om både vindkraftens och naturvårdens intressen kan tillgodoses

Här kan det handla om områden som ligger i direkt anslutning till skyddade om-
råden eller i ett landskap med spridda kärnor av särskilt värdefull natur. Det kan 
också beröra områden med naturskydd som har låga föreskriftsnivåer eller Natura 
2000-områden med låg andel s.k. Natura-habitat m.fl.

I sådana här situationer bör vindkraftens lämplighet avgöras från fall till fall. Stöd 
kan hämtas i kommunens översiktsplanering samt genom samråd med berörda 
myndigheter, såsom Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

p å v e r k a n  p å  k U lt U r m i l j ö

I Sverige finns idag 14 världsarv som p.g.a. sitt höga kulturhistoriska värde har 
förklarats av Unesco vara en angelägenhet för hela mänskligheten. Detta är platser, 
orter, miljöer eller objekt som på att alldeles unikt sätt vittnar om jordens och 
människans historia. Ett område utses till världsarv för att det anses vara så ovär-
derligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid.

Vindkraft kan, pga. sin utformning och lokalisering, stakt komma att påverka 

kulturmiljöer, vilket kan få betydande konsekvenser. Stor hänsyn bör därför tas till 
bevarandevärda kulturmiljöer vid etablering av vindkraft.

påverkan på försvaret och lUftfarten

Vindkraftanläggningar kan påverka försvarets olika tekniska system, som radio-
länkstråk, radaranläggningar och signalspaningssystem. Ett vindkraftverk kan 
dessutom fysiskt vara i vägen. Det finns också områden där försvaret av andra skäl 
inte önskar ha vindkraftverk. Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra 
fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som 
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De 
senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. 

Gällivare kommun berörs av riksintressena för Jokkmokks övningsflygplats avse-
ende behovet av hinderfrihet runt flygplatsen och väderradarstationen i Kiruna.  I 
övrigt  finns inga riksintressens som kan redovisas öppet. Inom kommunen kan 
riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som 
master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i 
sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt 
högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.

Försvarsmakten har tidigare övergångsvis tillämpat ett stoppområde med en radie 
om 40 km från militära flygplatser. Försvarsmakten prövar nu varje ärende indi-
viduellt. Miljöbalkens regler ger ett starkt skydd för totalförsvarets intressen vid 
prövning av vindkraftsetablering. Vindkraftverk kan i flera avseenden påverka 
Försvarsmaktens verksamhet negativt. Försvarsmaktens bedömning av förutsätt-
ningarna för vindkraftsetablering utgår inte bara från flygverksamhetens behov. 
Försvarsmakten motsätter sig bland annat sådan vindkraftsetablering som även-
tyrar flygsäkerheten eller flygverksamhetens operativa krav. Därför är det särskilt 
viktigt att Försvarsmaktens synpunkter inhämtas vid vindkraftsetablering inom 
militära flygplatsers influensområden. När väl beslut tagits avseende bygglov eller 
miljötillstånd måste dessa delges Försvarsmakten för att bereda myndigheten möj-
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lighet att överklaga.

De faktorer i Försvarsmaktens militära flygverksamhet som framför allt har 
påverkat bedömningen av de specifikt militära behoven är flygning med visuella 
referenser, uppsökande av marksikt över havsområden, lågflygning, start i radarko-
lonn och behovet av markbaserad väderradar. Alla dessa faktorer har beaktats med 
utbildning, övning och insats som utgångspunkt och utgående från flygsäkerheten 
och möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter. Försvarsmakten har inlett 
arbete för att undersöka möjligheter att med hjälp av tekniska åtgärder underlätta 
samexistens mellan vindkraft och militär flygverksamhet. 

Vindkraftföretag kommer ofta med frågor om Förvarsmakten kan bygga om sys-
tem och flytta anläggningar för att möjliggöra vindkraftprojekt. Försvarsmaktens 
förhållningssätt till denna frågeställning har hittills varit med stöd av ovan angivna 
bestämmelser i miljöbalken att inte vidta åtgärder såsom flyttning eller ombyggnad 
av totalförsvarets anläggningar för att möjliggöra ny vindkraftsetablering. Försvars-
makten kan dock i vissa situationer diskutera kompletterande sensorer eller s.k. 
”gap-fillers” för etablering av nära väderradar under förutsättning att Försvarsmak-
ten, eller den ansvariga myndigheten, går kostnadsneutrala ut ur ett livscykelper-
spektiv.

a v v e c k l i n g

Vindkraftverken har en ungefärlig livslängd på 30 år och lämnar inga spår efter sig 
vid en avveckling. Det mesta av materialet i vindkraftverk kan återvinnas. Den mil-
jöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den påverkan som 
uppstår i uppförandefasen, det vill säga ljud från transporter och anläggningsarbe-
ten. Demontering är relativt okomplicerat och vindkraftverken monteras ner med 
mobilkran, modul- och sektionsvis, i omvänd ordning jämfört med vid resning. 
Allt material utom de dolda fundamentdelarna avlägsnas och forslas bort. Vind-
kraftverken, kablarna och transformatorerna återvinns eller återanvänds. 

Efter en avveckling kräver dagens miljölagstiftning att platsen där ett vindkraftverk 
uppförts återställs till sitt ursprungliga skick. 
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34.  a t j e k v a a r a ,  B j ö r k B e r g e t

områdesBeskrivning

Området ligger på gränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kommun, ca 10 km 
nordost om Messaure kraftstation och ca 14 km öst om Muddus nationalpark 
Området omfattar ca 28 km2 mark. Området berör Björkberget 559 m.ö.h i Jokk-
mokks kommun och Atjekvaara 564 m.ö.h i Gällivare kommun. Mellan bergen 
ligger en dalsänka med myrmarker. Atjekvaara domineras av tall och granskog. 
På toppen finns mindre områden med frisk björkskog som dessutom har inslag 
av block- och hällmarker. Normalt skogsbruk bedrivs i området. Björkberget har, 
som namnet antyder, björk- men även tallskog. 

jordartsgeologi

Huvuddelen av området täcks av morän. Moränen har en hel del egenformer och 
är troligen ganska mäktig.

tUrism och frilUftsliv

I området bedrivs jakt, bär- och svampplockning samt rörligt friluftsliv. Inga fiske-
vatten finns i området.

9.  m i l j ö k o n s e k v e n s B e s k r i v n i n g
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nAtur- och kulturvärden

I områdets södra delar finns höga naturvärden. Björkberget omfattas av Natura 
2000. Området berörs av våtmarker klass II, enligt Länsstyrelsens våtmarksinvente-
ring norr om Björkberget. Områdets största värden är just den mångformighet och 
mosaik av gammal urskog, yngre lövbrännor (lövskog som vuxit upp efter skogs-
brand) och stora, orörda våtmarkskomplex som kännetecknar området. Storleken 
och orördheten ger också området en stark vildmarkskaraktär och utgör ett av de 
större bevarade ostörda områdena öster om den sammmanhängande fjällskogen.

På bergen man hittar den gamla urskogen, medan det ute i myrarna i östra delen 
ställvis har förekommit extensivt skogsbruk (plockhuggningar) långt tillbaka. Såväl 
skogarna som omgivande myrar i området håller övervägande mycket höga natur-
värden. 

Våtmarkerna bör dock inte påverkas av en eventuell vindkraftsutbyggnad. 

Kulturvärden i området består av en offerplats. Platsen utgjordes av en grotta högt 
uppe på bergssidan, med vidsträckt utsikt. Fynd tillvaratogs på 1930-talet; några 
pilspetsar och hängprydnader från 1100- och 1200-talen. Enligt uppgift har här 
funnits en seite och hornhögar. Det finns även lämningar efter äldre huslämning 
och stenröse , samt uppgift om 7 stenrösen, s.k. ”lappgravar”, Ett boplatsområde, 
400x370 m stort. Hela berget Atjekåive är en gammal samisk helig plats.Björkber-
get (med förlängning mot Högträsk och Messaure) är ett av Jokkmokkskommuns 
viktigaste områden för rovfåglar. Länsstyrelsen övverväger att bilda ett  naturreser-
vat för Ranevare och del av Björkberget.

Figur 17. Landskapsvy vid område 34.

Figur 18. Urskog i område 34.
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Påverkan, effekter och konsekvenser

Vindbruk i området kommer att påverka urskogen på toppen av berget. Träd kom-
mer sannolikt att avverkas. Omfattande vägdragning i området påverkar markvege-
tationen.  Vindkraft kan även påverka fågelivet i området, främst häckande rovfåg-
lar. Platsen orördhet, vildmarkskaraktär kommer att påverkas. Efter en nogrann  
utförd naturinventering kan vägdragningen planeras så att skadorna hålls på en 
rimlig nivå. Främst under byggskedet kommer naturlivet att påverkas, eftersom det 
innebär en omfattande exploatering i ett orört område.

närhet till BeByggelse

Inga hus ligger närmare än 500 meter från utredningsområdet. Närmaste by Hög-
träsk ligger 3 km västerut. Antalet huvudbyggnader framgår av tabellen. Huvud-
byggnader kan vara permanentbostäder, fritidshus, jaktstugor mm. Underlaget 
är hämtat från fastighetskartan, varför en viss osäkerhet råder om byggnadernas 
karaktär.

Avstånd 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km

Antal hus 8 10 16 24 44

Påverkan, effekter och konsekvenser

Liten påverkan på människor i området, eftersom området är väl avskilt från 
bebyggelse. I nordvästra delen finns en del bebyggelse men det är tveksamt om de 
kommer att kunna se vindkraftverk från respektive gård. Området ligger väl avskilt 
ur bullersynpunkt.

rennäring

Utredningsområdet nyttajs av Gällivare skogssameby, Unna Tjerusj och Sirges 
samebyar. Delar av området är av riksintresse. En flyttled går vid sjön Atjekjaure. 

Gällivare skogssameby använder Björkberget under vårvintern och Atjekvaara 
under sommar och höst. På Atjekvaara finns både anläggningar för kalvmärkning 

och för sarvslakt. På hösten flyttas renarna österut mot myrområdena. Området är 
därför väldigt viktigt för samebyn under barmarksperioden.

Unna Tjerusj sameby använder området för vinterbete. På norra sidan kommun-
gränsen använder Unna Tjerusj området och på södra sidan är det Sirges sameby. 
Det är ett kärnområde för samebyn. Från maj till oktober nyttjas det av Gällivare 
skogssameby och från oktober till sista april av Unna Tjerusj. 

Området är vinterbete för samebyn från november till februari. Området är hårt 
ansatt av skogsbruk. Utredningsområdet utgör ett viktigt vårbetesland för Sirges 
sameby, då det är de sista sammanhängande hänglavsskogarna som finns kvar. 
Runt berget Björkberget är det bra betesland, medan det uppe på de mer höglänta 
områdena oftast är rikligt med snö, vilket gör att betet är svårt att komma åt för 
renarna. Under mer snöfattiga vintrar betas även de höglänta områdena. 

Sirges sameby har en anläggning vid Allakvägen, som används för skiljning av 
renar på hösten och för övernattning eller pålastningsplats under våren. Det finns 
fina tallhedar runt omkring utredningsområdet som används på förvintern. Flera 
flyttleder går i anslutning till utredningsområdet som även tangerar ett betesom-
råde som är ett nyckelområde för samebyn.  Vid gynnsamma förhållanden används 
området av tre vinterbetesgrupper. Renarna strövar på var sin sida om Björkberget, 
betar hänglav och strövar vidare upp mot utredningsområde nr 35 (Piessimvaara, 
Okkomvaara) och vidare mot Muddus.  

Tack vare de sammanhängande hänglavsskogar som finns i det här området är 
detta ett område som renarna naturligt söker sig till och stannar upp i.  

Påverkan, effekter och konsekvenser

Exploateringstrycket i området är redan hårt. Ytterligare störningar skulle försvåra 
rennäringens bedrivande. Eftersom området delas av tre samebyar är det mer 
känsligt för störning. Detta försvårar dessutom bedömningen av konsekvenserna 
för varje enskild sameby.

Genom en vindkraftsetablering i det här området riskerar möjligheten att beta 
i de hänglavsskogar, som är så viktiga för samebyn, att försvinna. Förlusten av 
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hänglavsbetet innebär att andra områden måste nyttjas mer intensivt samt att 
stödutfodring kan behöva ske. Förutom ur betessynpunkt, så innebär det även att 
samebyn förlorar ett område där renarna naturligt samlas.

Störningseffekten kan medföra att renarna, istället för att gå västerut mot Muddus, 
drar sig norrut och kommer in i Gällivare skogssameby. En ökad spridning av renar-
na in på grannsamebyns marker kan leda till ökade kostnader för samling, kalvmärk-
ning, skiljning, ökade skoterkostnader och högre transportkostnader. Det ger även 
konsekvenser för den anläggning som finns i området, som kan behöva flyttas.  

Vindkraftsetableringar bedöms innebära stora negativa konsekvenser för rennäring-
en. Områdets lämplighet och lämpliga anpassningsåtgärder måste utredas ytterligare. 

flygverksamhet

Utredningsområdet ligger inom Försvarsmaktens stoppområde. Stoppområdet  
har tillkommit pga av Jokkmokks övningsflygplats. Övningsflygplatsen utnyttjas 
framförallt av strids-, transport och helikopterförband i samband med nationnella 
och internationella flygövningar. Övningsflygplatsen skall dessutom kunna utnytt-
jas som tillfällig bas vid beredskaphöjningar.

Stoppområde- Område där Försvarsmakten för att möta ställda krav på insatsför-
måga , ej accepterar uppförande av nya vindkraftverk oavsett storlek, med undan-
tag av vindkrafterk under 20 meter som inte kräver bygglov. 

För stoppområde för Jokkmokks flygplats gäller följande enligt Försvarsmakten 
beslut 2010-10-14 :

Ingen nybyggnation av vindkraftverk under hinderyta och kontrollzon. Ingen ny-
byggnation av vindkraftverk i en radie 40 km från flygplatsen referenspunkt.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Rullbanans riktning orienterar sig i NNV-SSO. Start och landning sker nästan 
parallellt med Luleälven. Vindbruksområdet ligger vinkelrät från rullbanan. Vind-
bruksområdets södra del liggar ca 30 km från rullbanan.  Den norra delen ligger 

utanför stoppområdet. Enligt flygfältets miljöprövning 2001 uppgick andelen 
flygrörelser till ca 700 per år. Flygfältet används sparsamt.  Enligt  Försvarsmaktens 
beslut kommer varje ärende att prövas indviduellt. Det finns idag vindkraftverk 
uppförda inom sk stoppområden. Detta har inte inneburit att flygverksamheten 
har upphört. Möjligtvis kan flygplanens tekniska radarsystem påverkas av vind-
kraftverk. Förvarsmakten hävdar större restriktionsområden för vindkraft än vad 
som är brukligt i andra länder. Det är svårt att bedöma vilka effekter och konse-
kvenser uppförande vindkraft medför för flygverksamheten. Eftersom det idag 
förekommer vindkraftverk inom stoppområden och detta inte har inneburit in-
skränkningar i flygverksamheten skulle sannolikt konsekvenserna bli små eftersom 
utredningsområdet för vindbruk ligger inom den yttre delen av stoppområdet och 
inte heller påverkar flygriktningen vid start och landning.

                                                                                                      

tekniska förUtsättningar

Vindförhållande, antal vindkraftverk och möjlig produktion

Enligt Energimyndighetens kartering är vindförhållandena 6,5 m/s på 103 mh. 
Innan en eventuell vindkraftsetablering bör vindförhållandena undersökas bättre 
med vindmätningar. Området bedöms inrymma 56 vindkraftverk. Produktionen 
bedöms uppgå till 334 GWh/år vid en produktion av 3 MW effekt/verk och 2000 
drifttimmar/år.

Avstånd till väg/järnväg

En större allmän väg mellan Messaure och Nattavaara passerar genom utrednings-
området. Närmaste järnvägsstation utgörs av Nattavaara station som ligger ca 13 
km nordost om utredningsområdet.

Avstånd till större kraftledningsnät

Ny 130 kW-ledning ligger omedelbart väster om utredningsområdet.
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35.  p i e s s i m v a a r a ,  o k k o m v a a r a

områdesBeskrivning

Området ligger på gränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kommun, ca 10 km 
nordost om Messaure kraftstation och ca 14 km öst om Muddus nationalpark.
Området omfattar ca 6,7 km2 mark och omfattar Okkomvaara i Gällivare kommun 
samt Piessimvaara i Jokkmokks kommun. De högre partierna består av barrskog 
av frisk ristyp, medan bottenskiktet består av mossor. Blåbär lingon och kråkbär är 
vanligt förekommande i området. Mellanliggande områden består av en mosaik av 
småsjöar och mindre öppna myrar. Normalt skogsbruk bedrivs i området.

jordartsgeologi

Morän med egenformer och tämligen stor mäktighet, täcker större delen av området.

tUrism och frilUftsliv

I området bedrivs jakt, bär- och svampplockning. Fritisfiske förekommer i omgi-
vande småsjöar.

nAtur- och kulturvärden

Öster om området finns värdefulla våtmarker som omfattas av klass I i Länsstyrel-
sens våtmarksinventering. Länsstyrelsen överväger reservatbildning.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Det finns inga starka uttalade naturvårdsintressen inom utredningsområdet. Det 
går att nå området via befintligt skogsbilsväg från söder. Vindkraft i området 
påverkar givetvis miljön men effekterna på natur- och kulturmiljön bör därför bli 
små till måttliga.

Figur 19. Utredningsområde 35: Piessimvaara, Okkomvaara.

35

34

34

närhet till BeByggelse

Inga hus ligger närmare än 500 meter från utredningsområdet. Närmaste by Ur-
timjaur ligger 2 km norrut. Antalet huvudbyggnader framgår av tabellen. 

Avstånd 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km

Antal hus 0 7 22 30 32

Påverkan, effekter och konsekvenser

Liten påverkan på människor i området, eftersom området är väl avskilt från be-
byggelse.
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rennäring

Utredningsområdet nyttjas av Gällivare, Unna Tjerusj och Sirges sameby, men med 
olika årstidsland. Dessutom förekommer delad användning av Unna Tjerusj och 
Gällivare skogssameby från maj till oktober. Området omfattas av riksintresse för 
rennäringen.

Gällivare skogssameby använder området under sommar och höst, före och efter 
kalvmärkningen, då renarna naturligt vill beta på myrområdena. Området är 
under denna tid känsligt för störningar. Unna Tjerusj sameby har årtidsland under 
förvinter, vinter och senvinter, och delas med Gällivare skogssameby från maj till 
oktober. Området är delvis ett kärnområde för samebyn och används på samma 
sätt som Atkjekvaara, Björkberget. Myrarna i området är bra bete från november 
och framåt, då det har frusit. 

Renarna i Sirges sameby vandrar naturligt upp mot Urtimjaur från område 34 
(Atjekvaara, Okkomvaara) när de följer hänglavsskogarna på väg västerut. Sirges 
sameby har beteshagar vid Sarkavaari och använder ett rastbete väster om själva 
utredningsområdet. Landskapet är småkuperat och blir bart tidigt på våren, vilket 
innebär att renarna dras hit för att hitta bete. Området används olika mellan åren 
beroende på väder, vind och betestillgång på samebyns övriga betesområden. 

Påverkan, effekter och konsekvenser

Exploteringstrycket i området är redan hårt, vilket gör det omöjligt med ytterli-
gare störningar. Eftersom området delas av tre samebyar är det mer känsligt för 
störning. Detta försvårar dessutom bedömningen av konsekvenserna för varje 
enskild sameby. Konsekvenserna för rennäring blir liknande som de i område 34 
(Atjekvaara, Björkberget) beträffande renbetet. Genom en vindkraftsetablering 
riskerar möjligheten att beta i de hänglavsskogar som är så viktiga för samebyn att 
försvinna. Förlusten av hänglavsbetet innebär att andra områden måste nyttjas mer 
intensivt, samt att stödutfodring kan behöva ske.Vindkraftsetableringar bedöms 
innebära stora negativa konsekvenser för rennäringen. Områdets lämplighet och 
lämpliga anpassningsåtgärder måste utredas ytterligare. 

flygverksamhet

Ligger inom Försvarsmaktens stoppområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Motsvarande påverkan som utredningsområde 34. Området ligger i utkanten av 
det stoppområde som hävdas av Försvarsmakten. Enligt  Försvarsmaktens beslut 
kommer varje ärende att prövas indviduellt. Rullbanans riktning orienterar sig i 
NNV-SSO. Start och landning sker nästan parallellt med Luleälven. Vindbruksom-
rådet ligger vinkelrät från rullbanan. Eftersom det idag förekommer vindkraftverk 
inom stoppområden och detta inte har inneburit inskränkningar i flygverksam-
heten skulle sannolikt konsekvenserna bli små eftersom utredningsområdet för 
vindbruk ligger inom den yttre delen av stoppområdet och inte heller påverkar 
flygriktningen vid start och landning.

tekniska förUtsättningar
Vindförhållanden, antal vindkraftverk och möjlig produktion

Enligt Energimyndighetens kartering är vindförhållandena 6,5 m/s på 103 mh. 
Området bedöms inrymma 13 vindkraftverk. Produktionen bedöms uppgå till 80 
GWh/år vid en produktion av 3 MW effekt/verk och 2000 drifttimmar/år.

Avstånd till väg/järnväg

Flertalet skogsbilvägar löper in i området. Närmaste järnvägsstation är Nattavaara 
som ligger 17 km nordost om utredningsområdet.

Avstånd till större kraftledningsnät

En ny 130 kV-kraftledning tangerar östra delen av området.



44

36.  s U o r v a d a m m e n

områdesBeskrivning

Utredningsområdet Suorvadammen omfattar området alldeles vid dammbyggna-
derna och Suorvamagasinet, inte långt från Stora Sjöfallets fjällanläggning. Här 
råder mycket goda vindförutsättningar och en lokalisering av vindkraft utreds 
i första hand på ön Jiertasuoloi i mitten av området.Området präglas starkt av 
vattenkraftsutbyggnaden och kan därför anses vara tålig för övrig etablering av 
industriverksamhet. Dock finns ett flertal motstridiga intressen i området, då det är 
ett viktigt område för rennäringen. Landskapsbilden påverkas för turismen och fri-
luftslivet m.m.  Området är avspärrat genom stängsel. Endast de som har tillstånd 
har rätt att beträda området. Området är därför inte allemansrättsligt tillgängligt.

Området omfattar ca 10 km2 mark och vatten.

jordartsgeologi

Området saknar huvudsakligen jordtäcke.

närhet till BeByggelse

Det finns ingen bostadsbebyggelse i närheten.

historik
Vattenkraft

Suorvadammen anlades i början av 1900-talet i syfte att skapa en reglering av Lule-
älven, för att på så vis kunna öka effektiviteten av Porjus vattenkraftstverk. Suorva 
låg då inom nationalparken Stora Sjöfallet. För att kunna anlägga dammen var man 
därför tvungen att ändra nationalparksgränserna och bryta ut det viktiga området 
för vattenkraft från nationalparken. Suorvadammen är än idag Sveriges största vat-
tenkraftsmagasin. Byggandet av dammen var ingen lätt uppgift. Området saknade 
vägar, vilket innebar stora svårigheter med transporter av material till såväl arbetar-

bostäder som till själva dammbygget. Transporterna gick därför över sjöar på olika 
höjdnivåer samt på decauvillespår, dvs. smalspårig järnväg. Arbetet vid Suorva var 
därför oerhört hårt och slitsamt.

Samtliga byggnadsarbeten vid Suorva, och senare även vid Vietas kraftstation, har 
utförts av Vattenfall i egen regi. Olika typer av boende uppfördes i såväl Suorva 
som i Vietas för att kunna erbjuda logi åt de arbetande. Övrig service i form av 
post, affär, garage och samlingslokaler m.m. uppfördes i anslutning till bostäderna. 
Endast ett fåtal av dessa byggnader och arbetsbaracker finns kvar idag som vittnar 
på det historiska dammbygget. 

Vattenkraften har en starkt kulturhistorisk anknytning till området. Trots att arbe-
tarna och de flesta arbetarbostäderna är borta är området än idag starkt präglat av 
industriverksamhet. 

36

37

Eventuell placering 
av vindkraft

Figur 20. Utredningsområde 36: Suorvadammen. Vindkraft utreds i första hand på ön Jiertasuoloi.
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Vindkraft

I Suorva anlades 1998 Lapplands första vindkraftverk Vindmannen av Vattenfall 
AB, som ett experiment för att ge kunskap om vindkraftproduktion i kallt klimat. 
Vindmannen är därför utrustad med speciella system för att klara kallt klimat, i form 
av bladvärmesystem, isdetektor för styrning av bladvärmen samt lågtemperaturol-
jor m.m. 

Vindmannen är ett 600 kW vindkraftverk med tornhöjden 40 meter och rotordia-

mentern 44 meter. Under åren 1999 och 2000 uppgick elproduktionen till ca 1800 
MWh per år, vilket motsvarar normal elförbrukning för 360 hushåll. Det gör vind-
kraftverket i Suorva till ett av de mest produktiva i världen i sin storleksklass.

Vindmannens placering i en vidsträckt och djup dalgång, i kombination med den 
kalla luften i området, bidrar starkt till den gynsamma vindproduktionen. Kall luft 
är tät och innehåller mycket energi. När denna pressas ner i dalgången uppstår 
exceptionellt goda vindförhållanden. 

tUrism och frilUftsliv

Suorvaområdet utgör ett viktigt område för turism och friluftsliv. I anslutning 

°0 1 2 3 4 50,5
km

Teckenförklaring

Suorvadammen

Riksintresse MB 3:6, rörligt riluftsliv

Riksintresse MB 4:2, kustområde

Figur 21 (ovan) och figur 22 (nedan). Vindmannen är placerad på toppen av dammbyggnaden i Suorva.
Tornhöjd ca 40 meter.

Figur 23. Suorvadammen omfattas av riksintresse för friultslivet enligt både 3 och 4 kapitlet Miljöbalken.
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till området passerar Kungsleden, vilken är en av världens bästa skid- och vand-
ringsleder. Kungsleden passerar genom Sjaunia naturreservat och Störa Sjöfal-
lets nationalpark fram till Vakkotavare vid Sorvadammen. Därefter kan man åka 
buss till bryggan vid Kebnats och vidare med båt eller skidor över till Saltoloukta. 
Under bussträckan passeras utredningsområdet Suorvadammen, vilket innebär 
att en vindkraftsetablering här kommer att vara väl synlig för turisterna i området. 
Denna sträcka nyttjas även flitigt av turister som färdas till och från stugorna i 
Ritsem, längre väster ut längs samma väg. Dock är denna sträcka redan idag starkt 
påverkad av industriverksamhet i form av dammkonstruktioner, vägar, byggnader, 
kraftledningar m.m. 

I närheten till Suorvadammen ligger Stora Sjöfallets fjällanläggning som erbjuder 
boende i olika former, restaurang och konferensmöjlighet samt ett stort utbud 
av aktiviteter. Hit kommer människor för att uppleva oändligheten och tystnaden 
bland fjällvärldens storslagna naturmiljö i vad man kan kalla för Europas sista vild-
mark. Beslut finns på att uppföra ett naturum i närheten av fjällanläggningen i syfte 
att bl.a. informera om Laponia och dess unika natur- och kulturliv, och att på så vis 
ytterligare stärka turismen i området.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Det är viktigt att beakta de förväntningar som finns hos besökarna i området. 
Människor har med stor sannolikhet sökt sig till Stora Sjöfallet för att uppleva 

något enastående och storsla-
get, vildmarken och tysthe-
ten. 

Sträckan förbi Suorvadam-
men utgör en del av vand-
ringsleden Kungsleden, även 
om den främst passeras med 
buss eller bil. Att området 
redan är starkt påverkat av 
industriverksamhet, och 
dessutom har varit det sedan 
början av 1900-talet, medför 
därför inga större föränd-
ringar i upplevelsen längs 
vägen. Förväntningarna från 
besökarna under den här sträckan bedöms alltså inte förändras i någon större 
utsträckning av etablering av vindkraft. Besökarna är nämligen väl medvetna om 
områdets karaktär.

Hur vindkraft upplevs hos betraktaren är dock individuellt, och det kan tänkas att 
många upplever den rena och moderna energiformen som oerhört positiv och 
vacker i landskapet. Kanske gör vindkraften turisterna och friluftsidkarna påminda 

Figur 25. Vy från sydöst mot Sjöfallsudden. Områdets storslagna fjällnatur lockar årligen turister som 
vill ta del av Stora Sjöfallets unika natur- och kulturvärden.

Figur 24. Vid färd längs Väg Västerut utgör kraftledningarna 
utmärkande element i landskapet.
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om dagens moderna samhälle och vad som krävs i form av energilösningar för att 
den storslagna och vackra naturen man väljer att turista i, faktiskt ska kunna finnas 
kvar. 

Vindkraftverk orsakar buller, vilket kan påverka turismen och friluftslivet i den 
närmsta omgivningen. Bullerstörningar kan förekomma även där vindkraftver-
ken inte är visuellt synliga av betraktaren, något som bör vägas in i den samlade 
bedömningen av påverkan på turism och friluftsliv.

Vindkraftverken kan dessutom vara synliga på långt håll, dvs. där dammbyggna-
derna i Suorvamagasinet inte är synliga. Även detta bör beaktas vad gäller påverkan 
på turism och friluftsliv (för djupare analyser, se Landskapsbildsanalys).

kUltUrvärden

Platsen har nyttjats sedan tidig stenålder. Många äldre fornlämningar torde dock 
ha förstörts vid uppdämningen. Stränderna är starkt påverkade av exploteringsfö-
retaget. Endast yngre fornlämningar finns kvar. Ön har kanske tidigare använts för 
bosättningar sedan istiden då den legat över högsta kustlinjen, men sannolikt har 
sådana lämningar dämts över. Inom utredningsområdet finns sedan tidigare fyra 
områden av intresse för kulturmiljövården. Se karta.

Riksantikvarieämbetet har inte tidigare genomfört någon fornlämningsinventering  
men några lämningar finns registrerade. På hösten 2009 genomfördes en arkeo-
logisk  förstudie av Norrbottens museum på ön Jiertasuoloj där Vattenfall önskar 
uppföra vindkraftverk. Ingen av de tidigare kända lämningarna kunde återfinnas 
. Däremot  upptäcktes tjugo nya lämningar varav fyra härdar, fyra naturaföremål 
med tradition, tre bebyggelselämningar, två platser med tradition, två kåtor , en 
båtlämning en bengömma samt tre övriga lämningar. Lämningarna har daterats till 
medeltid och senare utifrån typ av kulturlämning. 

Beteckning Beskrivning

KMP 1 Kulturmiljöprogram för Kårtejaure – Stora Sjöfallet, Gällivare kommun. Stora 
Sjöfallet (Stuor Muorkke Uhtsa) har nyttjats sedan stenåldern. Här finns förhisto-
riska lämningar i form av gamla eldstäder, fynd av skrapor och s.k. avslag. Även 
den samiska kulturen har avsatt spår om ett stort antal härdar och boplats-
gropar. Boplatsgropar i klapper finns också registrerade. Turismen i området 
representeras av fjällstationen i Stora Sjöfallet.*

KMP 2 Kulturmiljöprogram för Suorva, Gällivare kommun. Avser riksintresseområdet, 
RIK 1.

RIK 1 En del av Suorvaområdet är av riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken 
3:6. Området utgörs av det gamla industriområdet med ursprungliga damm-
byggnader och arbetarbostäder, beslut Riksantikvarieämbetet 1990-05-02, 
1997-11-17. Delar av arbetarbostäderna är idag bortrivna.

RIK 2 Övrig kulturhistorisk lämning, Riksantikvarieämbetets beteckning, Jokkmokk 
6:1. Manuellt inprickat område på topografisk karta. Obekräftade uppgifter om 
offerplats.

*Fig 26.  Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020. Länsstyrelsen i Norrbottens län.
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Nr Sakord Status Anmärkning
1 Plats med tradition Ökl Plats för viste under 30-40 talet enligt E Manker och Olle Utsi. På platsen 

finns
idag förrådsställning och virkesupplag. Även bengömma nr 2. Härdar mm
sannolikt bortspolat.

2 Bengömma R Märgkluvna ben mellan och under större block. Hör sannolikt till vistet omr. 1.

3 Härd R 24 m SSV om härden finns ännu ett virkesupplag.

4 Båtlämning R En ca 7 m lång träbåt uppdragen långt från vattenytan.

5 Kåta Ökl En ca 4 m i diameter stor kåtatomt med härd. Nedfallna stänger samt sten 
som
tyngt ner duken.

7 Bebyggelseläm-
ning annan

Ökl En ca 3x2 m stor förrådsbyggnad av plank.

8 Härd Ökl Ingår i område 2.

9 Övrig Ökl Utrymme mellan och under stora stenblock med iordninggjort golvplan som
nyttjats som tillfällig boplats.

10 Kåta Ökl En 5 m i diameter stor inrasad torvkåta av bågstångstyp. Stor sophög under
block med näbbskor, slöjdmaterial, primuskök mm.

11 Härd Ökl Ingår i område 2

12 Bebyggelseläm-
ning annan

Ökl Träbod av plank.

13:1-2 Övrig Ökl Plank och runvirke lutat mot större block och täckt med torv. Inuti finns en liten
härd, sannolikt en tillfällig bostad.

14 Naturföremål med 
tradition

Ökl Två barktäkter.

15 Naturföremål med 
tradition

Ökl Barktäkt

16 Naturföremål med 
tradition

Härd Barktäkt

17 Bebyggelseläm-
ning annan

Ökl En ca 1,9x2,5 m stor Ajtte av plank i olika dimensioner. Taket klätt med tjär-
papp.

18 Övrig Ökl Ihopställda rester av en torvkåta som stått på annan plats. Ev återanvänd som
t.ex. getkåta.

19 Plats med tradition Ökl Plats för viste under 30-40 talet enligt E Manker och Olle Utsi. Vistet överdämt
men ett upplag av virke finns vid stranden.

Tips 1 Viste R Plats för viste enligt Olle Utsi. På platsen finns tre härdar.

Tips 2 Härd R En härd och ev. en skadad härd strax ovan stranden. Kan vara del av delvis
bortspolat viste.

Fig 27. Lämningar identifierade vid förudersökning hösten 2009.
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Figur 28. Natura 2000, nationalpark och riksintresse för kultur.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Platsen är tidigare starkt påverkat av exploateringsföretag. Platsen har säkert varit 
viktig samlingsplats för näringsfångst som jakt och fiske. De flesta lämningar ligger 
i de lägre partierna vid vattnet. Vindkraftverken placeras på öns norra delar.

De finns obekräftade uppgifter om en offerplats (ÖK1) centralt på ön. De har 
varit svårt att fastställa var offerplatsen har legat. Inga lämningar har påträffats. En 
större vindkraftetablering påverkar alltid miljön. Miljön är dock kraftigt påverkad 
av tidigare exploateringsföretag. Inga lämningar förutom den ospecifierade offer-
platsen påverkas av en vindkraftsetablering. Påverkan, effekter och konsekvenser 
på  kulturmiljön bedöms därför bli små till måttliga. 

natUrvärden
Vegetation

Området ligger direkt i anslutning till Stora Sjöfallets nationalpark och världsarvet 
Laponia. Stora Sjöfallets nationalpark ingår i EU-nätverket Natura 2000. Omgi-
vande mark har mycket höga naturvärden. 

Dalgången mellan Suorva och Ritsem var, innan regleringen, ett sjösystem med 
fem stora sjöar och stora områden med våtmarker, fjällbjörkskog och tallurskog. I 
samband med de fyra regleringarna i Suorva mellan 1919-1972 har totalt 110 km2 
fjällbjörkskog och tallurskog lagts under vatten. Vattenkraftregleringen i Suorva 
– Ritsemområdet har medfört stora förändringar i landskapet och naturmiljön. 
Produktiva områden som fjällbjörkskog och våtmarker blev totalförstörda vilket 
minskar habitat och födosöksområden för insekter, gnagare, småfågel och höns-
fåglar men även större däggdjur. Med ett försämrat födounderlag minskar popula-
tionerna av rovdjur och rovfåglar.

Floran i området är relativt artfattig vilket beror av berggrunden som utgörs av 
svårvittrade gnejser. Strandmiljön är starkt påverkad av vattenregleringen vilket 
skapat en bred strandzon inom regleringsområdet dominerad av block och hällar 
samt fri från vegetation. Jiertasuoloi utgörs till större delen av hällmark på de hö-
gre belägna partierna. I mer skyddade lägen finns mer eller mindre stora områden 

med fjällbjörkskog av hedtyp och en del mindre partier med tallskog och ängsartad 
fjällbjörkskog. Terrängen på Jiertasuoloi är mestadels blockig och svårframkomlig. 
Längs östra delen löper en ca 1 km lång och mycket brant klippkant, ca 50 m hög. 
Jordtäcket utgörs av tunn morän. På platån till Jiertasuoloi finns en del mindre 
tjärnar och våtmarker.

Under 2009 genomfördes en naturvärdesinventering av området av Enetjärn 
Natur AB. De delar av området som hyser högre naturvärden och områden med 
mer ordinära naturvärden men som är känsliga för ingrepp kartlades. De bedöm-
ningsgrunder som används för naturvärden är naturlighet, mångformighet, raritet 
(sällsynta arter och naturtyper), historik, artinnehåll, påverkansgrad och utveck-
lingspotential.
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Objekt Beskrivning
A Gammal tallskog, på flera ställen i södra delen av området finns orörd tallskog med gamla och grova träd. 

Skogen är relativt gles med högt inslag av fjällbjörk och en torr/frisk markvegetation med kråk- och blåbärsris. 
Andelen av stående och liggande död ved är stor. Bedömning: Höga naturvärden knutna till gammal
tallskog.

B Ängsartad fjällbjörkskog på östra delen av Jiertasuoloi, strax intill stranden. Skogen är här mer fuktig och 
frodig än öns övriga skogspartier med arter som bl.a. midsommarblomster, majbräken, grönkulla, svarthö och 
tuvtåtel. Bedömning: Vissa naturvärden knutna till opåverkad ängsbjörkskog. Hydrologi känslig för ingrepp.

C Öppna myrområden på Jiertasuolois södra del. Områdena har både kärr- och mossepartier samt inslag av 
fjällbjörk. I de blötare partierna återfinns arter som flask- och trådstarr samt kråk- och vattenklöver. I de södra 
delarna finns arter som hjortron, tranbär, rosling och tuvsäv. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp.

D Öppen och relativt plant myrområde på öns sydöstra del. Myren är hydrologiskt sammanlänkad med en 
mindre våtmark. På de blötare kärrpartierna i mitten återfinns arter som flask- och trådstarr. På de torrare 
mossepartierna finns arter som hjortron, taggstarr och tuvsäv. Bedömning: Hydrologi känslig för
ingrepp.

E Våtmarksområde med två tjärnar sammanlänkade av våtmark. Den södra tjärnen är dyig av torv och med 
holmar av ängsull i mitten. Den norra tjärnen är mindre dyig och omgiven av flaskstarr. Våtmarkens södra del 
utgörs av ett kärr som övergår till en torrare myr närmare den norra tjärnen. Bedömning: Hydrologi känslig för 
ingrepp.

F Tjärnar med våtmark och bäck. Området består av en mindre och en större tjärn med intilliggande våtmark. 
Vegetationen runt tjärnarna domineras av flakstarr och ängsull. Närområdet utgörs av grovblockig fjällbjörk-
skog. Området avvattnas åt öster via en bäck som rinner genom den östra branten och vidare
via en tjärn ut i Kårtjejaure. Vegetationen i branten är av högörtstyp med midsommarblomster, kvanne, röd-
blära, majbräken och fjällbräken. Bedömning: Känsliga fjälltjärnar med kantzoner. Våtmarker och bäck med 
hydrologi som är känsliga för ingrepp.

G Strandängar och jokkdelta. Strandområde på fastlandet väster om Jiertasuoloi.Strandområdet består till stor 
del av finsediment med en karaktär av fuktig strandäng med våtmarksvegetation. Här mynnar en jokk samt två 
mindre bäckar ut i Jiertajaure. Strandängarna är relativt artrika med arter som björnbrodd, fjällnejlika, svarthö 
och axfryle. Bedömning: Artrikt delta med hydrologi som är känslig för ingrepp.

H Område med tjärnar och våtmarker i de centrala delarna av Jiertasuoloi. En större tjärn omgiven av flera 
mindre tjärnar sammanlänkade via våtmarker. Vegetationen är relativt fattig och utgörs av flaskstarr och tuvull 
med kråkbär och hjortron på de blötare partierna. Bedömning: Känsliga fjälltjärnar med kantzoner. Våtmarker 
med hydrologi känsliga för ingrepp.

I Större tjärn på centrala Jiertasuoloi med intilliggande våtmark. Den västra kanten utgörs av våtmark med kärr-
partier. Strandområdet utgörs i övrigt av skarpa kanter med mossetuvor eller block- och hällmark. Bedömning: 
Känsliga fjälltjärnar med kantzoner. Våtmarker med hydrologi känslig för ingrepp.

J Mindre tjärn i en djup sänka omgiven av blockig fjällbjörkskog. Kantvegetationen utgörs av flaskstarr, gråstarr 
och trådtåg samt några partier med ripvide.De grundare delarna av sjön är täckta med vegetation av fjälligels-
knopp. Bedömning: Känslig fjälltjärn med kantzoner.

K Två forssträckor mellan Jiertasuoloi och de två mindre öarna söder om Jiertasuoloi.Mellan forsarna finns ett 
parti med lugnare vatten. Strandzonen utgörs av storblockig vegetationsfri terräng. Bedömning: Störnings-
känslig forssträcka.

Fig 29. Naturinventering av Suorvaområdet. Klass 1 avser områden med högsta 
naturvärde. Klass 2 avser områden med höga naturvärden och/eller som är känsliga 
för ingrepp. Kartan redovisar områden med klass 1 och 2. Källa MKB Suorva II, 
Enetjärn Natur AB
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Art Vakkotavare-Suorva Suorva -Vietas
Fjällvråk 1 6

Kungsörn 1 0

Havsörn 0 1

Tornfalk 2 4

Stenfalk 2 3

Jaktfalk * 1 1

Hökuggla 0 0

Jorduggla 0 1

TOTALT 7 16

* avser antal lokaler med regelbundna observationer av falk (ungar observerade endast vid Suorva-
Vietas)

Fågelliv

I samband med ansökan om uppförande av vindkraftverk i området har en MKB 
utarbetats av Vattenfall Power Consultant AB som har sammanställt kunskaper om 
fågelivet i området. Uppgifter har hämtats från en inventering av Suorva från år 
2005 samt naturinventering 2009 utförd av Enetjärn Natur AB. Information om 
fågellivet i Sjöfallsdalen mellan Vietas och Ritsem och den forskning som bedrivs i 
området har inhämtats via yttrande från Peter Hellström, och från studier utförda 
under åren 1972-1978. Här följer ett sammandrag av texten från MKB II Suorva :

Av rovfåglarna häckar stenfalk, tornfalk och fjällvråk regelbundet inom invente-
ringsområdet. Det inns även flera jaktfalksbon, vilka dock inte används varje år. 
Kungsörn och havsörn häckar inte inom inventeringsområdet men rör sig över 
och runt Jiertasuoloi vid jakt. Rovfågelfaunan har blivit starkt påverkad av ex-
ploateringen av området i och med utbyggnaden av Suorvadammen samt vägen 
till Ritsem. Flera arter har minskat i tätheter sedan 70-talet. De flesta av områdets 
rovfåglar livnär sig på smågnagare (sorkar och lämlar) vilka växlar i antal periodvis 
med toppar ungefär vart fjärde år. Under år med lågt antal smågnagare lämnar de 
flesta rovfåglar området redan i maj/juni utan att ha försökt föda upp ungar. 

Toppår för smågnagare har under undersökningsperioden varit 1970, 1974, 1978, 
2001 och 2005. Efter 2005 noterades bottennoteringar 2006 och 2009. T.ex. ob-
serverades inte en enda fjällvråk, som normalt är områdets mest talrika rovfågel, 
under juli 2009. Även det övriga djurlivet påverkas kraftigt av smågnagartillgången. 
Sorkar och lämlar är på så vis själva drivkraften i fjällekosystemet och tillgången 
på smågnagare måste därför alltid vägas in som en bedömningsfaktor då invente-
ringsresultat granskas. Totalt sett uppgår det ackumulerade antalet kända boplatser 
för rovfåglar i Sjöfallsdalen (området mellan Vietas och Ritsem) till över 600. Det 
totala antalet häckande par är dock lägre, eftersom samma rovfågelrevir oftast har 
flera alternativa boplatser. Utöver detta finns många äldre boplatser kvar, men har 
förmodligen inte använts någon gång under de senaste 40 åren. Vid goda år har 
på norra sidan av Akkajaure maximalt räknats drygt 100 häckande par av 8 rovfå-
gelarter samt 2 kråkfåglar (toppnotering från 2005). Orsaken till att även kråkfåglar 
(kråka och korp) har inventerats är att gamla bon från dessa fåglar används av om-
rådets samtliga falkar. Falkarna bygger inte egna bon, korp och råka är därför i viss 
mån en förutsättning för förekomst av områdets tre falkarter. Antalet rovfågelpar 
som häckat under toppår för gnagare i olika delområden i nedre delen av Sjöfalls-

dalen redovisas i tabell nedan.

Jaktfalk

Jaktfalken är en av Sveriges mest sällsynta fåglar och häckar på klipphyllor och i 
övergivna risbon, främst från korp. Basfödan för jaktfalken utgörs av ripor som 
fångas uppe på fjället och längs sluttningarna. Dock har jaktfalkar observerats jaga 
sjö- och måsfåglar under sommartid vid magasinet. Detta är troligen särskilt van-
ligt under år med sämre tillgång på ripa. Jaktfalken har mycket stora hemområden 
och rör sig över stora ytor. Ett revir har varit ockuperat av jaktfalk i närheten av 
Suorva de senaste fem åren. Häckning sker dock inte varje år. Var dessa jaktfalkar 
jagar har inte studerats närmare. Förolyckade ungar har påträffats nedanför 400 kV 
kraftledningen nära boplatsen.

Stenfalk och Tornfalk

Omkring tre stenfalksrevir brukar vara bebodda årligen kring Suorva. Stenfal-
karna använder i första hand kråkbon i björk och tall långt ner i dalen. Det finns 
större koncentrationer av gamla kråkbon på flera platser nära Suorvadammen och 
därmed goda förutsättningar för stenfalk. Tornfalkarna häckar dels i kråkbon, 
men också i skrevor i klippvägar. I Suorvaområdet finns flera lämpliga klippväggar 
i höjd med dammen där tornfalk häckar. Omkring åtta par har hittats häckande. 
Tornfalken är också allmän i området men är mer beroende av smågnagartätheter 

Fig. 30. Tabell förekomst 
rovfåglar omkring 
utredningsområdet
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än stenfalken. Stenfalken jagar småfågel på låg höjd, medan tornfalken ofta ryttlar 
på hög höjd i jakt på gnagare.

Jorduggla och Hökuggla

Hökugglan och jordugglan är smågnagarspecialister som endast förekommer då 
det är gott om smågnagare. De är svårkarterade och i Suorvaområdet finns få 
häckningsfynd. Men arterna observeras dock regelbundet under häckningstid. 
Flest observationer föreligger av jorduggla, som jagar gnagare med aktiv flykt helst 
i öppna fuktigare marker. Troligen häckar jordugglor inom vindkraftsområdet, 
men troligen inte hökuggla.

Kråka och Korp

Jaktfalken är helt beroende av tillgång på risbon för sin häckning. Det vanligast 
utnyttjade boet tillhör korpen, men även fjällvråkens och kungsörnens bo samt 
kråkbon utnyttjas tidvis. Ett korpbo blir nedslitet och obrukbart efter 2.3 års 
användning. Korpen bygger sina bon i otillgängliga branter, vanligen under ett 
skyddande överhäng. Kring Suorva finns tre kända korprevir, alla nyttjas dock inte 
årligen. Kråkan finns med flera par i talldominerade marker nära bilvägen.

Sträckande och rastande fåglar

Fåglarnas flyttleder i området går mestadels i nordvästlig-sydostlig riktning utmed 
Suorvadalen; mellan Norska kusten och det nordsvenska skogslandet. Resultaten 
från Enetjärn Natur AB:s fågelinventering år 2009 samt studien från Stockholms 
universitet tyder på att Suorvadalen utgör en tydlig sträckled för tättingar från 
Lapplands skogsland samt för vissa rovfåglar såsom fjällvråk. Däremot observeras 
väldigt få sträckande sjöfåglar och vadare.

Inventeringen 2005 tyder på att flyttfågelsträckningen förbi Suorva är relativt 
begränsad och att merparten av sträckande fåglar rör sig genom norra delen av 
området d.v.s. korridor A närmast Ritsemvägen.

Det har sannolikt sin naturliga förklaring i att det är den närmsta vägen förbi Suor-
va och att den tidigt öppna vaken som bildas uppströms Suorvadammen närmast 
Ritsemvägen blir ett naturligt tillhåll för tidiga lommar och dykänder, framför allt 
alfågel. Suorva är dock starkt påverkat av vattenkraftsutbyggnad och inventeringen 

indikerar att området kring dammarna inte är en intressant rastlokal för födosö-
kande eller sträckande individer.

Fig 31. Delområden i fågelinventeringen utförd 2005
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Påverkan, effekter och konsekvenser

Markvegetationen blir alltid påverkad när vindkraften byggs ut. Nya vägar skall 
dras fram, fundament skall byggas vilket kräver en arbetsplatsyta närmast funda-
mentet med upplagsplatser. Påverkan blir störst under byggtiden. Det går dock bra 
att minimera skadorna genom god projektplanering. Det går också att styra place-
ringen av vindkraftverken till mindre värdefulla och känsliga markområden.

Forskningen hittills tyder på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning 
av vindkraftverk. Fåglar kolliderar som regel inte med vindkraftverk utan väjer 
undan i sina flyttvägar. 

Rovfåglar kan vara känsliga för lokalisering intill häckningsplatser och födosökslo-
kaler. Det är viktigt att man undviker att bygga anläggningen under perioder som 
är känsliga för fågellivet, främst häckningstider men även flyttningstider.

Risken för att fåglar kolliderar med verken är minst i grupper/parker med ett in-
bördes avstånd mellan verken på 400 meter (inte för korta avstånd) och med stora 
långsamtroterande verk. Påverkan på växt och djurlivet kan minimeras och verken 
placeras på lämpliga ställen med tillräckligt stort avstånd mellan verken samt upp-
förs under perioder som inte är så känsliga för fågellivet.

riksintressen

Området berörs av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 och 5 §§ samt riksintrese 
enligt miljöbalkens 3 kap friluftsliv och rennäring. Påverkan på natur, kulturmiljö-
vård och rennäring behandlas under respektive rubriker i detta kapitel. Riksintres-
set enligt 4 kapitlet 5§ , sk obrutet behandlas här lite djupare. 

Enligt Miljöbalkens 4 kap 5§ får bebyggelse och anläggningar komma till stånd 
endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den veten-
skapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena 
får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas. 

Vindkraft kan givetvis påverka riksintresset. En mindre vindkraftverk ” Vindman-
nen” är uppfört i området.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Med hänsyn till de allmänna hänsynsrelgerna och hushållningsbestämmelserna 
i 2-4 kap MB kan de visuella effekterna komma att påverka Stora Sjöfallets fjäl-
landskap och därmed det värde som avses att skyddas. Huruvida verksamheten är 
förenlig med dessa bestämmelser eller inte bedöms bl.a. i landskapsbildsanalysen, 
se rubriken Landskapsbildsanalys.

Området är idag starkt påverkat av dammen och den kraftiga exploatering som har 
skett i området sedan 1920-talet. Landskapsbilden påverkas starkt av själva damm-
byggnaden med dess  blockrika vallar, kraftledningar, vägar,  stängsel o.d. Området 
är inte allmänsrättsligt tillgängligt eftersom det är ett avspärrat industriområde. De-
lar av området är starkt påverkat av tidigare exploateringsföretag som idag inte är 
förenliga med miljöbalken 4 kap 5§. Det kan därför ifrågasättas om detta område 
skall omfattas av MB 4kap 5§, riksintesse obrutet fjäll  när det är ett starkt påverkat 
av tidigare exploateringsföretag. 

Området angränsar dock till Stora Sjöfallet Nationalpark.

De allmänna hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna i 2-4 kap Miljöbal-
ken innebär att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utanför t.ex. 
en nationalpark, ska iaktta hänsyn och försiktighet så att skada inte uppkommer på 
de värden som den berörda nationalparken avser att skydda.

Eftersom området angränsar till Laponia så kan en större vindkraftexploatering få 
ett starkt symbolvärde eftersom vindkraft i stor skala kan uppfattas som ett större 
industriprojekt i en känslig miljö. Nuvarande vindkraftverk ” Vindmannen” smäl-
ter dock väl in i den industrimiljö som själva dammområdet utgör.
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Figur 32. Rennäringsintressen.
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Utredningsområdet nyttjas av Unna Tjerusj och Sirges sameby, och omfattas av 
riksintresse för rennäringen, kraftcentrum. 

Stora Sjöfallets nationalpark utgör renbetesland för Unna Tjerusj sameby, som 
bedriver höst- och vårbete här samt Sirges sameby som har området som vår-, 
sensommar-, höst- och höstvinterbetesområde för renhjordar.”. Området vid Su-
rorva är ett viktigt område både för Unna Tjerusj och Sirges samedby, då det ligger 
strategiskt längs flyttningsvägarna mellan vinter- och sommarland. 

På norra sidan av Suorvadammen finns en trång och svår passage som används 
under flyttning höst och vår. Under våren är det mycket människor i rörelse i 
området, med omfattande skoterkörning, vilket ger stora problem att passera. Vid 
denna tid flyttas renarna längs sjön, medan de på hösten strövar längs sjökanten 
neråt. Strövrenarna måste också kunna passera.

Sirges har också en flyttled över ön och om Unna Tjerusj samebys renar inte kan 
passera här trycks de in i Sirgessidan, vilket skapar problem. I södra delen av utred-
ningsområdet har Sirges sameby en renskötselanläggning, renskiljningar förekom-
mer höst och vinter. Transport av renhjordar med lastbil förekommer höst och 
vår.. Närheten till bilväg gör Suorva till en av de viktigaste utgångspunkterna för 
renskötseln inom Sirges sameby. Samebyn har renflyttningsleder och skoterled i 
området. I området finns samebyns, men även privata renskötarstugor. Anlägg-
ningen används av många när av- eller pålastning ska göras för vidare transport 
med lastbil. Det här är en väldigt svår passage och den enda platsen där sameby-
arna kan passera över isarna på hösten och våren för att ta sig till, respektive ifrån, 
betesmarkerna uppe till fjälls. I närheten finns även många privata renskötselstu-
gor. Samebymedlemmar jagar älg i området och på sommaren trivs sarvarna vid 
strandkanten.

Ön Jiertasuoloi är ett rastbete för renarna och utgör ett nyckelområde för Sirges 
sameby. 

Påverkan, effekter och konsekvenser

Området utgör redan idag en svår passage, där störningar från det rörliga friluftsli-
vet och skoterkörning på våren, gör det svårt att passera. Den störningseffekt som 
vindkraftverk på den här platsen ger upphov till skulle kunna medföra att renarna 
vägrar att passera på egen hand förbi ön. Renarna kan spridas in till grannsamebyn 
vilket leder till omfattande merarbete och merkostnader för samebyn. Om det 
enda alternativet är att flytta med lastbil förbi det här området kommer även det att 
ge stora omkostnader och konsekvenser för både renar och människor.

Om Sirges sameby inte kan flytta renarna förbi det här området och om områ-
dets funktion som sambandscentral uteblir, kommer väldigt stora konsekvenser 
att uppstå för rennäringen. Detta är nämligen det enda stället som Sirges sameby 
kan använda för flytt för att komma vidare in på samebyns marker. Det är väldigt 
viktigt att på ett enkelt sätt kunna transportera renar dit och därifrån. Idag tas ofta 
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Figur 33. Stora kraftledningar påverkar 
landskapsbilden.

Figur 34. Äldre kulturhistoriskt intressant  
bebyggelse från den tidiga utbyggnadsepoken.

renarna in i hagen med hjälp av helikopter. Det är oklart om en sådan lösning är 
möjlig om vindkraft byggs. 

Sammantaget bedöms en vindkraftsetablering att leda till stora negativa konse-
kvenser för rennäringen. Utredningsområdet anses därför inte vara lämpligt för 
vindkraft, med hänsyn till rennäringen. Området måste utredas ytterligare innan 
vindkraftsetablering blir aktuell. 

fiske

Fiske bedrivs endast nordväst om dammen och alltså inte i närheten av ön Jiertasu-
oloi. Vindkraften bedöms därför varken påverka yrkes- eller fritidsfisket i området.

flygverksamhet

Fiskflyg är ett helikoterföretag stationerat i Porjus mellan Gällivare och Jokkmokk. 
Sommartid flyttar hela flottan upp till Stora Sjöfallet och Ritsem, där de bedriver 
flygverksamhet i form av persontransporter, godstransporter, fotografering, in-
venteringar, vilt- och naturvård samt flygningar i samband med rennäringen m.m. 
Sträckan förbi Suorvadammen trafikeras flitigt. Vid dålig sikt föjler man strandkan-
ten.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Helikoptrarna flyger på 300-500 meters höjd, beroende på väder. Vindkraftverk 
med en totalhöjd på 130-150 m skulle således inte utgöra ett hinder för flygverk-
samheten.

Helikoptrarna påverkas inte av störningar i radarn vid navigering. Vissa problem 
skulle kunna uppstå vid extremt dåliga siktförhållanden. Vindkraftverken kommer 
dock att förses med hinderbelysning.

landskapsBildsanalys

Landskapsbildsanalysen omfattar en analys av de visuella värden som finns i områ-
det. Hänsyn tas till hur området används idag och hur det har använts. Landskapets 

tålighet beskrivs utifrån skala och karaktär samt hur vindkraft samspelar med detta. 
Att nya vägar och kraftledningar kan behöva anläggas i samband med vindkrafts-
etableringen vägs också in i analysen. 

Landskapet analyseras på olika sätt; dels hur det upplevs och påverkas när man 
befinner sig på nära håll till vindkraftverken, och dels hur det upplevs och påverkas 
när man befinner sig långt bort från vindkraftverken.

Utredningsområdet Suorvadammen ligger i dalgången mellan de stora fjällmas-
siven i Stora sjöfallet. Landskapet domineras av de storslagna fjällryggarna, vilka 
omsluter den vidsträckta dalgången likt väggar och skapar ett storskaligt land-
skapsrum. Mitt i detta rum ligger de enorma dammbyggnaderna, och trots deras 
storskaliga utformning får de omslutande fjällryggarna dem att smälta in i om-
givningen, beträffande skala. Det storskaliga landskapsrummet med sin kuperade 
terräng medför således att området bedöms vara tåligt mot anläggningar av det 
större slaget.

Området bär starka spår av industriverksamhet. Vid färd utmed Ritsemvägen förbi 
Suorvadammen gör industriverksamheten ständigt sig påmind genom de stora 
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Vindmannen

Eventuell placering 
av vindkraft

Figur 36. Stora variationer 
i vattenståndet bidrar till 
förändrad karaktär och 
landskapsbild. På bilden 
visas strandkanten vid 
lågvatten.

Figur 37. Vy mot Suorvadammen sett från nordväst. Till höger skymtas det befintliga vindkraftverket 
Vindmannen. Vindkraft utreds till vänster om denna.

Figur 35. Området alldeles vid dammen 
präglas starkt av industriverksamhet.

kraftledningarna och av gamla byggnader med anknytning till vattenkraften. 

Med anledning av den starka vattenregleringen förekommer dessutom stora skill-
nader vad gäller vattenståndet i dammen. Beroende på om det är högt eller lågt 
vattenstånd förändras områdets karaktär och landskapsbild. Vattennivån kan mel-
lan hög- och lågvatten variera mellan 423-453 m.ö.h, dvs. med 30 meter. 

Vid lågvatten synliggörs stora delar av dammbottnen som i övriga fall är täckt med 
vatten. Dessa partier består av obevuxna klippor och stenar, vilka bidrar till en 
karghet i området under just lågvattensperioderna. En sådan karghet bidrar nega- tivt till landskapsbilden och påminner om tidigare exploateringsföretag. 

Platsen för vindkraft i  Suorvadammen är synlig från flera håll i landskapet. På 
grund av det storskaliga landskapet, med sin vidsträckta dalgång, är Suorvadam-
men dessutom synlig från extremt långa avstånd. Under en lång sträcka längs 
Vägen Västerut mot Ritsem är området mer eller mindre synligt. 

Ju längre bort från området man befinner sig blir dammbyggnaden och den 
karaktär som denna bidrar till allt mindre påtaglig. Det enda som vittnar om 
industriverksamheten vid dessa platser är de stora kraftledningarna som till stora 
delar följer vägens sträckning. På långt håll skulle däremot vindkraften framträda i 
landskapet. 

Kritiska punkter i landskapet där vindkraften kan tänkas vara synlig, och därmed 
upplevas som störande inslag i landskapsbilden, är vid den tänkta platsen för na-
turum Laponia, vid Stora Sjöfallets fjällanläggning samt vid fjällstugan i Vakkota-
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Figur 38. Karta som 
visar vindkraftverkens 
föreslagna placering 
och de fotopunkter 
som har valts för att 
illustrera påverkan 
på landskapsbild på 
följande siduppslag 
Karta : Martin 
Johansson Falovind, 
Falkenberg

Fotokarta 
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Fotopunkt 1 Fotopunkt 2 

Fotopunkt 3 

Fotopunkt 4 

Fotopunkt 1 Fotopunkt 2

Fotopunkt 3 Fotopunkt 4
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Fotopunkt 5 Fotopunkt 6 

Fotopunkt 7 

Fotopunkt 5 Fotopunkt 6

Fotopunkt 7

Figur 39. Bildserie framställt genom fotomontage för etabelering av 
vindkraft på ön Jiertasuoloi i Suorvadammen. Vindkraftverken blir väl 
synliga för de som färdas på Vägen Västerut förbi området. Illustrerad 
topphöjd 150 meter. Fotomontage Martin Johansson Falovind, Falkenberg
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Siktanalys

Figur 40. Bilden visar det 
område där landskapsbilden 
kan påverkas om vindkraft 
etableras i Suorvadammen. 
Kartan redovisar en teoretisk 
modell. I praktiken är det 
svårt att se vindkraftverk på 
långa avstånd i fjällvärlden 
eftersom siktförhållanden ofta är 
begränsade pga av disigt väder.
Siktanalys :Martin Johansson 
Falovind, Falkenberg
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vare. På dessa platser har människor valt att vistas för att uppleva den storslagna 
fjällnaturen som erbjuds i nationalparken Stora Sjöfallet. Samtliga av dessa platser 
ligger tillräckligt långt ifrån Suorvadammen för att man ska uppfatta dammbyggna-
derna och dess starka industrikaraktär, varför vindkraften kommer att framstå som 
s.k. nya element i landskapet. Å andra sidan är avstånden från vindkraften så långa 
vid dessa platser att de inte kommer att få någon dominerande roll i landskapet. På 
vissa platser kommer endast topparna av verkan att synas.

Turister som besöker området är väl medvetna om den karaktär som finns vid 
Suorvadammen. Dammbyggnaderna har funnits sedan början av 1900-talet, varför 
den industrikaraktär som råder har blivit en del av kulturen och upplevelsen i 
området. 

Byggande av nya vägar och kraftledningar för en vindkraftsetablering i Suorva-
dammen skulle inte påverka landskapsbilden märkvärt. Vägar finns redan i områ-
det och dessutom finns möjlighet att ansluta sig till de befintliga kraftledningarna. 

Tåligheten för vindkraft i Suorvadammen bedöms alltså vara stor, speciellt ju 
närmare man kommer dammbyggnaderna och därmed vindkraftverken. På längre 
avstånd från det studerade vindkraftsområdet kan däremot verken uppfattas som 
nya och avskiljande element, tillika landmärken, i området. Det storskaliga land-
skapet tillåter vindkraften och bidrar starkt till att de inte får en dominerande roll i 
landskapet.

tekniska förUtsättningar

Vindförhållande

I området råder mycket goda vindförhållanden. Mätningar från en 36 m hög vind-
mast vid Suorva uppvisar en medelvind på 7,9 m/s. En extrapolation av vindkraf-
ten i Suorva till 80 m höjd ger en medelvind på ca 8,7 m/s. Vattenfalls vindkraft-
verk ”Vindmannen”, med navhöjd 44 m, producerade under åren 1999-2000 ca 
1800 MWh per år. Det gör vindkraftverket i Suorva till ett av de mest produktiva i 
världen i sin storleksklass.

Antal vindkraftverk

Området bedöms inrymma 14 vindkraftverk.

Möjlig produktion

Produktionen bedöms uppgå till 90 GWh/år vid en produktion av 3 MW effekt/
verk och 2000 drifttimmar/år.

Avstånd till väg/järnväg: 

Väg finns inom området. 

Avstånd till större kraftledningsnät

Vid elanslutning krävs en stark nätanslutning. I området finns möjlighet att ansluta 
till 400 kV-nätet via stationen PK 52 i Vietas. En ny 40 KV-ledning måste då byg-
gas med en sträcka av 8,5 km.

Fig 41. Det finns gott om 
kraftledningar i området
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37.  s U o r v a j a U r e

områdesBeskrivning

Utredningsområdet Suorvajaure omfattar dalgången, tillika magasinet, norväst om 
Suorvadammen och vidare upp mot Vakkotavare. Här råder mycket goda vindför-
utsättningar och en lokalisering av vindkraft utreds dels för placering i vattnet samt 
på de små öarna i dalgången. 

Områdets karaktär präglas av vattenkraftsutbyggnaden och i kombination med det 
storskaliga landskapet kan det anses vara tåligt för etablering av industriverksamhet 
av det större slaget. Dock finns ett flertal motstridiga intressen i området, då det 
är ett viktigt område för såväl rennäringen.Landskapsbilden påverkas för turism 
och friluftslivet.  Fritidsfisket påverkas främst vintertid. Området är starkt påverkat 
men omges av starka naturvårdsintressen.

jordartgeologi

Vattenståndet i dammen varierar +- 30 meter. Vid lågvatten blir flertalet mindre 
öar synliga. Dessa saknar  till största delen jordtäcke.

historik

Se område 36. Suorvadammen.

närhet till BeByggelse

Det finns ingen bostadsbebyggelse i närheten av utredningsområdet.

tUrism och frilUftsliv

Suorvajaure omfattas av riksintresse enligt såväl 3 kap 6 § MB samt av 4 kap 1-2 §§ 
MB. Området har utpekats som riksintresse för friluftsliv med hänsyn till dess rika 
möjligheter till friluftsliv och fina förutsättningar för vandring och turåkning.

Området kring Suorva omfattas av riksintresse enligt 4 kap 2 §, s.k. primärt rekrea-
tionsområde, med hänsyn till dess mycket stora värde för naturvården och i ännu 
högre grad för friluftslivet. Särskilt den kalfjällsdominerade fjällvärlden har ett 
mycket stort värde för turismen. Riksintresset bygger på Stora Sjöfallets, tillsam-
mans med anslutande nationalparkers, höga skönhets- och friluftsvärden och stora 
betydelse för besökare, såväl sommar som vinter. Stråket Kebnats - Ritsem utgör 
den viktigaste entrén till nationalparkerna. Upplevelsen av orörd och storslagen 
fjällnatur är en viktig grund för riksintressena.

Alldeles intill området ligger STF:s fjällstuga Vakkotavare, varifrån man kan göra 
dagsturer längs Kungsleden och uppleva den fantastiska utsikten över Akkajaure, 
Sarek och Áhkkás snöklädda toppar. Bara ett par hundra meter nedanför fjällstu-
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Figur 42. Utredningsområde 37: Suorvajaure.
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gan, i sjön Akkajaure där forsen har sitt utlopp, är det bra fiske. 

Kungsleden passerar genom Sjaunia naturreservat och Störa Sjöfallets nationalpark 
fram till Vakkotavare vid Sorvadammen. Därefter kan man åka buss till bryggan 
vid Kebnats och vidare med båt eller skidor över till Saltoloukta. Under buss-
träckan österut från Vakkotavare passeras utredningsområdet, vilket innebär att en 
vindkraftsetablering här kommer att vara väl synlig för turisterna i området. Denna 
sträcka nyttjas även flitigt av turister som färdas till och från stugorna i Ritsem, 
längre väster ut längs samma väg.

Aktiviteten i Suorvajaure är väldigt stor vintertid. Då nyttjas den isbelagda sjön för 
skoteråkning och pimpelfiske.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Området är angett som riksintresse enligt 4 kap 2 § MB, s.k. primärt rekreations-
område, med hänsyn till dess stora värde för naturvården och i ännu högre grad 
för friluftslivet. Vid tillämpningen av 4 kap 1 § MB måste man utgå från de sam-
lade natur- och kulturvärdena som finns i hela det geografiska område som berörs 
i ärendet. Man ska alltså inte bara göra en bedömning huruvida en viss exploate-
ringsåtgärd påverkar natur- eller kulturvärden i den närmaste omgivningen, utan 
man måste ta ett helhetsperspektiv på vad som är en lämplig utveckling i hela det 
geografiska området. 

Turister och friluftsidkare har valt att besöka detta område för att uppleva den 
orörda och storslagna fjällnaturen. En etablering av vindkraft i Suorvajaure skulle 
till viss del förta denna upplevelse, då den kommer att hamna i blickfånget dels 
från flera utsiktsplatser längs Kungsleden och dels från fjällstugan i Vakkotavare. 
Dock bör det vägas in att miljön kring Vakkotavare redan är påverkad av civilisa-
tionen. Alldeles nedanför stugan passerar bilar och bussar dagligen. Området bär 
dessutom tydliga spår av industriverksamhet i form av dammbyggnader, kraft-
ledningar, varierat vattenstånd m.m. Denna punkt längs Kungsleden utgör därför 
redan idag en starkt påverkad punkt, vilket besökarna är väl medvetna om redan 
innan de kommer hit.

Påverkan på turism och friluftsliv i Suorvajaure hänger väl samman med hur land-
skapet påverkas av vindkraften, eftersom en av de främsta orsakerna till att män-
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Teckenförklaring

Suorvajaure

Riksintresse MB 3:6, rörligt riluftsliv

Riksintresse MB 4:2, kustområde

Figur 43. Utredningsområdet omfattas av riksintresse för filuftslivet enligt både 3 och 4 kap Miljöbalken.

Figur 44. Vid fjällstugan i 
Vakkotavare kan man ansluta till 
Kungsleden.

Figur 45. Fjällstugan i Vakkotavare.
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niskor väljer att vistas här är p.g.a. de magnifika utsiktsvyerna. Att dessa utsiktsvyer 
påtagligt kommer att påverkas av en vindkraftsetablering är uppenbart. En mer 
utförlig analys av hur friluftslivet påverkas av en vindkraftsexploatering i Suorva-
jaure görs under rubriken Landskapsbildsanalys.

Bullerstörnningar från vindkraftverken kan komma att påverka fjällnaturens 
tysthet. Detta bedöms dock inte bli ett problem eftersom forsande vattenfall längs 
Kungsleden och i närheten till fjällstugan Vakkotavare är dominerande. 

Vindkraft i Suorvajaure kan komma att påverka skoteråkare och pimpelfiskare 
vintertid. Aktiviteten av skoteråkare är stor under denna period och det kan tänkas 
att verken skapar vissa barriäreffekter i landskapet. En park av vindkraftverk kan 
upplevas som obehaglig att färdas genom, samtidigt som det faktiskt utgör en risk 
för trafikanterna i form av iskast etc. Därmed riskerar området att inte upplevas 
som attraktivt, varpå turister skulle kunna välja andra områden istället. Det skulle 
emellertid innebära negativa konsekvenser för turismen i området.

nAtur- och kulturvärden

Området är starkt påverkat av tidigare exploaterinngsföretag. Uppdämningen har 
sannolikt inneburit att många kulturlämningar har påverkats vid uppdämningen. 
Idag finns inga registreade fornlämningar vid dämningsgränsen eller i dess ome-
delbara närhet. Berggrunden är mager utan inslag av kalk vilket sätter sin prägel på 
vegetationen. Den reglerade sjöbotten är nästan helt urlakad på organogent mate-
rial. Även finare material har flerstädes eroderats ner och succesivt transporterats 
ner till sjöns delar som ej torrlägges. Vågor och växlande vattenstånd har skapat 
kala blockrika stränder fattiga på vegetation. Ingen naturinventering har genom-
förts i området. Beträffande förekomst av fåglar se sid 46-47 Survadammen. 

Figur 46
 Området omfattas inte av Natura 2000 eller nationalparksbestämmelser.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Under förutsättning att vindkraftverken placeras på den reglerade sjöbotten och 
inte i strandkanten så kommer inga fornlämningar att påverkas. En arkeologisk 
utredning skall utföras vid eventuell tillståndsansökan. Fågellivet kan påverkas, 
främst då rovfåglar vid fångssök som kan kollidera med vindkraftverken. 

Risken för att fåglar kolliderar med verken är minst i grupper/parker med ett in-
bördes avstånd mellan verken på 400 meter (inte för korta avstånd) och med stora 
långsamroterande verk. Påverkan på växt och djurlivet kan minimeras om vind-
kraftverken placeras på lämpliga ställen med tillräckligt stort avstånd mellan verken 
samt uppförs under perioder som inte är så känsliga för fågellivet.
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rennäring

Utredningsområdet nyttjas av Unna Tjerusj och Sirges sameby. Unna Tjerusj 
bedriver höst- och vårbete här medan Sirges bedriver året-runt-bete. Området vid 
Surorva är ett viktigt område för båda samebyarna, då det ligger strategiskt längs 
flyttningsvägarna mellan vinter- och sommarland. Samebyarna har flyttleder som 
går i området och det här är en väldigt svår passage. Detta är den enda platsen där 
samebyarna kan passera över isarna på hösten och våren för att ta sig till, respek-
tive ifrån, betesmarkerna uppe till fjälls. I närheten finns många privata rensköt-
selstugor. Området omfattas inte av riksintresse för rennäringen.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Vid etablering av en vindkraftspark i området skulle säkerhetsavstånd från verken 
krävas till hänsyn för människor och djurs säkerhet och hälsa. Säkerhetsavstånd 
gör att det kan bli omöjligt att flytta renarna förbi över isarna. Under byggnadsti-
den kan det dessutom uppkomma störningar som medför att renarna skräms och 
blir svåra att flytta. En vindkraftsetablering bedöms få små negativa konsekvenser 
för rennäringen. Anpassningsåtgärder krävs för att minimera påverkan. Exempel-
vis bör inga vindkraftverk byggas på land.

Om det närliggande utredningsområdet Suorvadammen exploateras med vindkraft 
kan den komulativa effekten och konsekvenserna bli stora. 

fiske

I Suorvajaure finns goda förutsättningar för fiske, med möjlighet att fånga röding, 
öring och harr. Vintertid när isen ligger på sjön bedrivs pimpelfiske, medan det 
resten av säsongen fiskas med kastspö eller fluga. I Suorvajaure är fisket relativt 
lättillgängligt och fiskekort kan köpas vid Stora Sjöfallets fjällanläggning. Fisket 
har stor betydelse för den besökande turisten och kan dessutom kombineras med 
andra friluftsaktiviteter i området. Störst aktivitet vad gäller fisket förekommer 
genom pimpling på vårvintern.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Etablering av vindkraft i Suorvajaure skulle direkt påverka fisket i området. Place-
ring av vindkraftverk till sjöss skulle innebära svårigheter för de som vill bedriva 

fiske i Suorvajaure. Att vistas i sjön bland vindkraftverken skulle nämligen ej re-
kommenderas p.g.a. säkerhetsrisker. Iskast från vingarna kan förekomma vintertid. 

Den förändrade landskapsbilden skulle dessutom påverka miljön för de som väljer 
att fiska i området. Att befinna sig i en park av vindkraftverk skulle förmodligen 
inte upplevas lika attraktivt som vid en öppen sjö. Mest sannolikt är därför att 
fisket förflyttas uppströms längs sjön, dvs. längre västerut. 

Fisket bedöms därför minskas i området, vilket kan få vissa konsekvenser för 
turismen och det rörliga friluftslivet. Dock finns goda möjligheter att fiska längre 
uppströms i sjön, så konsekvenserna bedöms därför vara relativt små.

Rekommendationer gällande säkerhetsavstånd kan komma att behövas för att und-
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Figur 47. Området nyttjas för renskötsel. En renled av riksintresse löper genom området. 
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vika att människor vistas för nära vindkraftverken och på så vis riskerar att utsättas 
för iskast från vindkraftverken vintertid.

Vad beträffar fiskbeståndet i vattnet så är det mycket som tyder på att fiskar inte 
påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer. De sjö- och havsbaserade verkens 
fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev och kan ha positiv inverkan på 
livet i sjön eller havet.

flygverksamhet

Fiskflyg är ett helikoterföretag stationerat i Porjus mellan Gällivare och Jokkmokk. 
Sommartid flyttar hela flottan upp till Stora Sjöfallet och Ritsem, där de bedriver 
flygverksamhet i form av persontransporter, godstransporter, fotografering, in-
venteringar, vilt- och naturvård samt flygningar i samband med rennäringen m.m. 
Sträckan förbi Suorvadammen och Suorvamagasinet trafikeras flitigt. Vid dålig sikt 
följer man strandkanten för navigering.

Påverkan, effekter och konsekvenser

Helikoptrarna flyger på 300-500 meters höjd, beroende på väder. Vindkraftverk 
med en totalhöjd på 130-150 m skulle således inte utgöra ett hinder för flygverk-
samheten.

Helikoptrarna påverkas inte av störningar i radarn vid navigering. Vissa problem 
skulle kunna uppstå vid extremt dåliga siktförhållanden. Vindkraftverken kommer 
att förses med hinderbelysning.

landskapsBildsanalys

Landskapsbilden beskriver hur landskapet upplevs rumsligt och visuellt. Huruvida 
den visuella upplevelsen är negativ eller positiv är en subjektiv bedömning, och be-
ror till stor del på hur det aktuella området används. En markägare, en fastighetsä-
gare, en permanentboende, en sommarboende eller en turist upplever och använ-
der landskapet på olika sätt. Därför är det viktigt att vid en landskapsbildsanalys 
beakta samtliga visuella upplevelser som kan tänkas uppstå och göra en samlad 
bedömning utifrån dessa.

Figur 48. Helikopterföretaget Fiskflyg flyttar hela sin flotta till Stora Sjöfallet och Ritsem sommartid. 
Området trafikeras dagligen.  

I ett vindkraftssammanhang kan det vara relevant att utföra analyser av landska-
pet på olika skalnivåer, eftersom det ofta skiljer sig hur vindkraften upplevs på 
nära respektive på långt håll. Landskapets ”känslighet” och ”tålighet” innefattar 
landskapets förmåga att kunna ta emot nya inslag utan att landskapets karaktär 
påtagligt förändras. Detta avgörs genom diskussioner kring vindkraftens effekter 
och konsekvenser på den omgivande miljön. Ett landskap kan vara tåligt ur någon 
aspekt och känsligt ur en annan. 

Landskapsbildsanalysen för Suorvajaure omfattar främst följande punkter:

• Analys av områdets visuella värden, med hänsyn till des användning idag samt 
hur det har använts

• Analys av hur området upplevs på olika skalnivåer, dels på nära håll och dels 
på långa avstånd från vindkraftverken. 
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• Analys av hur vindkraften upplevs från Kungsleden
• Landskapets ”känslighet” respektive ”tålighet”, utifrån skala och karaktär samt 

hur vindkraft samspelar med detta
• Att nya vägar och kraftledningar kan behöva anläggas i samband med vind-

kraftsetableringen vägs också in i analysen 

Områdets visuella värden

Landskapsbilden i Suorvajaure är storslagen och mäktig med sina höga fjällmas-
siv och sin djupa, vidsträckta dalgång. Suorvajaures vackra och magnifika land-
skapsrum utgör är viktig attraktionskraft för området som helhet, dvs. människor 
väljer att vistas här p.g.a. de stora upplevelsevärden som erbjuds. Landskapsbilden 
är därför avgörande för kvaliteten av turismen och friluftslivet. Området är väl 
synligt upp till ett par kilometer upp på Kungsleden, och utgör härifrån en vacker 
utsiktsvy. Vid färd längs Kungsleden är det just dalgången med de bakomvarande 
fjällmassiven som utgör det främsta blickfånget.

Området bär spår av industriverksamhet, vilket tydligast gör sig påmint genom de 

Figur 49. Storslagen vy över Suorvajaure sett från Kungsleden. 

stora kraftledningarna som följer landskapet längs vägen. Vattenregleringen spelar 
en stor roll för områdets samlade visuella värden. P.g.a. den starka vattenregle-
ringen förekommer dessutom stora skillnader vad gäller vattenståndet i dammen. 
Beroende på om det är högt eller lågt vattenstånd förändras områdets karaktär och 
landskapsbild. Vattennivån vid hög- och lågvatten varierar mellan 423-453 m.ö.h, 
dvs. med 30 meter. 

Vid lågvatten synliggörs stora delar av dammbottnen som i övriga fall är täckt med 
vatten. Dessa partier består av obevuxna klippor och stenar, vilka bidrar till en 
karghet i området under just lågvattensperioderna. En sådan karghet bidrar nega-
tivt till landskapsbilden och påminner om tidigare exploateringsföretag.

Upplevelse på nära håll

När man färdas längs vägen eller fiskar i dalgången befinner man sig på samma 
höjdnivå som vindkraftverken. Dessa avläses då som enskilda objekt i landskapet 
(till skillnad från utsiktspunkter längs Kungsleden där man överblickar området 
en bit uppifrån och där vindkraftverken avläses som en grupp). Man tenderar att 
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Figur 50. Strandkanten i Suorvajaure vid lågvatten. 

Figur 51. Industriverksamheten gör sig ständigt påmind i närheten till 
dammbyggnaderna.  

Figur 52. Kraftledningarna utmärker sig i landskapet. 

komma relativt nära verken, och de får en markant roll i landskapet. 

På nära håll till planområdet befinner man sig i bebyggd miljö, där befintliga vägar, 
bebyggelse och kraftledningar vittnar om ett redan påverkat landskap. Stora kraft-
ledningar i kombination med den storskaliga dammbyggnaden utgör dominerande 
inslag i landskapet, och bidrar därmed starkt till områdets industrikaraktär. Vid 
lågvatten förstärks denna karaktär ytterligare och det blir allt tydligare att området 
redan har tagits i anspråk för industriändamål. Det är också viktigt att betona att 
vägen förbi planområdet utgör en ”transportsträcka” såväl för de besökande turis-
terna som för övriga nyttjare av området. 

I denna miljö är betraktaren väl medveten om områdets karaktär och påverkan, 
varför en vindkraftsetablering bedöms ha liten påverkan på landskapet. Man 
kan snarare föra ett resonemang kring huruvida en vindkraftsetablering positivt 
skulle kunna förstärka områdets karaktär. Kan vindkraften ses som en ny och ren 
energiutvinning, och kan Suorvaområdet rentav bli en förebild för ett område där 
vattenkraft och vindkraft samverkar för en mer hållbar utveckling?

Bedömningen är att vindkraftverk inte skulle bidra negativt till områdets upplevel-
sevärden när man befinner sig på nära håll till planområdet.

Upplevelse på långt håll, längs Kungsleden

När man befinner längre ifrån området är inte vattenkraftsutbyggnaden lika utmär-
kande i landskapet. Här upplevs dalgången i ett större samanhang, dvs. som en del 
av det storslagna fjällandskapet som Stora Sjöfallet utgör. Betraktaren på långt håll 
beskådar inte i första hand dammbyggnaderna med tillhörande verksamhet, utan 
beskådar istället landskapet i sin helhet, dvs. det natursköna fjällvidderna. Inte hel-
ler lågvatten blir synligt vid dessa betraktelsepunkter.

På långt avstånd från planområdet befinner sig betraktaren inte längre i civilisa-
tionen, varför vindkraftverk kan utgöra främmande element i landskapsbilden. 
Här befinner sig betraktaren i relativt orörd fjällnatur med avsikten att njuta och 
uppleva naturen. Att vindkraftverken dessutom rör på sig gör att de ytterligare drar 
uppmärksamheten till sig, vilket förstärker graden av påverkan. Vindkraftverken 
utgör vertikala element i den annars så horisontella och vida landskapsbilden. 
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Utförda fotomontage över Suorvajaure syftar till att illustrera hur vindkraftverken 
upplevs från 1-2 km upp längs Kungsleden samt från fjällstugan i Vakkotavare. 
Fjällstugan utgör både utgångspunkt och slutmål för fjällvandring. Att vandra längs 
Kungsleden innebär därför att man både har dalgången i ryggen, dvs. man lämnar 
området och blickar mot nya vidder, samt i fonden som utsiktsmål och slutdestina-
tion för sin vandring. Det är framförallt för de som vandrar i riktning mot områ-
det, dvs. med dalgången i fonden, som påverkas av den förändrade landskapsbil-
den. 

Vandring längs Kungsleden sker genom starkt kuperad terräng, vilket innebär att 
dalgången endast blir synlig vid vissa platser. På övriga ställen döljs området av 
vegetation och omgivande berg och terrängformationer, se figur 58. Ju längre bort 
från området man befinner sig desto suddigare blir verken och desto mindre på-
verkar de landskapsbilden. När man däremot närmar sig området syns verken och 
dess rörelser allt tydligare och här spelar ankomsten till civilisationen en större roll 
för påverkan av landskapet. Vindkraftverken kan i detta fall signalera ankomsten 
till civilisationen och rentav utgöra ett landmärke i landskapet. Här börjar dess-
utom befintliga kraftledningar att skönjas, vilket förstärker en sådan känsla. 

Bedömningen är att vindkraftverk skulle innebära en viss påverkan på de starka 
upplevelsevärden som finns när man befinner sig på långt håll från planområdet, 
framförallt längs Kungsleden.

Figur 53. Vy över Suorvajaure sett 1 km upp längs Kungsleden. 

Landskapets känslighet och tålighet

Med hänsyn till landskapets storskalighet bedöms det vara tåligt för anläggningar 
av det större slaget. I relation till fjällsmassiven och den vida dalgången upplevs 
vindkraftverken som små. Med hänsyn till landskapets höga upplevelsevärden 
bedöms det dock finnas en känslighet för den här typen av objekt. Graden av 
känslighet beror dock på var i landskapet man som betraktare befinner sig (läs 
resonemang kring upplevelsevärden vid olika avstånd från planområdet).

Övrigt

Tillkomst av nya vägar och kraftledningar m.m. kommer att bli aktuellt vid utbygg-
nad av vindkraft. Element av sådan karaktär finns redan i området och bedöms 
därför inte påverka landskapsbilden i någon större utsräckning. Såvida det kan bli 
aktuellt att uppföra stängsel för inhängnad av vindkraftsparken, finns en risk för 
större påverkan av landskapsbilden. 

Bullerstörningar från vindkraftverk kan vara en faktor som påverkar upplevelse-
värdet av den natursköna landskapsbilden, eftersom flertalet av de som nyttjar 
området (då främst fjällvandrare) har valt att befinna sig i vildmarken i ostörd och 
tyst natur. Detta bedöms dock inte vara ett problem längs Kungsleden, då bäckar 
och forsar längs leden tenderar att dominera ljudmiljön.
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Figur 54. Landskapsrummet är oerhört storskaligt. Det märks inte minst i den här bilden, där bilen och 
människan i bilden vittnar om skalan.

Figur 55. P.g.a. den kuperade terrängen längs Kungsleden är dalgången Suorvajaure inte synlig hela tiden. 
I denna bilden skymtas bergsmassiven i bakgrunden, men dalgången och eventuella vindkraftverk är inte 
möjliga att se.

Figur 56. Utsikten längs Kungsleden skyms ibland av storskaliga kraftstolpar av det här slaget. 
Landskapsbilden är således redan påverkad. Man kan fråga sig om vindkraft skulle förvärra påverkan 
av landskapsbilden eller kanske rent av förfina den.

Figur 57. På vissa ställen längs Kungsleden skyms utsikten ner mot dalgången av växtlighet och 
bergspartier.
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Figur 58. Området kring Suorvadammen är avspärrat med stängsel. Endast de som har tillstånd kan beträda området.
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Figur 59. Fotomontage som illustrerar vindkraftsparken i Suorvajaure 1 km upp längs Kungsleden. Vindkraftverkens topphöjd uppgår till 150 meter, tornhöjd ca 100 meter.



73



74

Figur 60. Fotomontage som illustrerar vindkraftsparken i Suorvajaure 2 km upp längs Kungsleden. Vindkraftverkens topphöjd uppgår till 150 meter, tornhöjd ca 100 meter.
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Figur 61. Utsikt mot Suorvajaure från fjällstugan i Vakkotavare. Vindkraftverkens topphöjd uppgår till 150 meter, tornhöjd ca 100 meter.
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Figur 62. Fotomontage som illustrerar vindkraftsparken i Suorvajaure sett från fjällstugan i Vakkotavare. En sådan utsikt möter fjällvandrarna under sin vistelse vid fjällstationen.
Vindkraftverkens topphöjd uppgår till 150 meter, tornhöjd ca 100 meter. 
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Figur 63. Bilden visar det område där landskapsbilden påverkas om vindkraft etableras i Suorvajaure. 
Kartunderlag utgörs av en terrängmodell. Analysmetod baserar sig på en terrängmodell i 3D med 
siktlinjeverktyg.

0 5 102,5 Kilometers

Figur 64. Motsvarande bild som figur 62, här med kartunderlag.

siktanalys

Siktanalysen är genomförd i programmet ArcGIS 9.3 med tillägget 3D Analyst. En 
terrängmodell baserad på höjdkurvor, ekvidistans 25 meter, har utarbetat i data-
programmet. Vindkraftverken har givits en totalhöjd på 150 meter (vingspets). 

Suorvajaure är belägen i en skarpt markerad dalgång omgiven av höga berg. Nere 
i dalgången blir vindkraftverken väl synliga. Från den närmast belägna höjderna 
kommer hela vindkraftsparken att kunna överblickas. När man avlägsnar sig från 
dalgången kommer vindkraftsparken ganska snabbt att skymmas av angränsande 
berghöjder. 

Bilderna nedanför visar var man teoretiskt kan skönja vindkraftverk till 150 meters 
totalhöjd. I praktiken kommer dock inte vindkraftverk att kunna ses om man be-
finner sig i en höjdsänka inom det område som anges som siktområde (markerad 
med röd avgränsningslinje på nedanstående kartor). På många platser inom marke-
rat siktområde kommer endast några få vindkraftverk att kunna skönjas eftersom 
siktlinjen begränsas av omgivande berg och terrängformationer.
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tekniska förUtsättningar

Vindförhållande

I området råder mycket goda vindförhållanden. Mätningar från en 36 m hög vind-
mast vid Suorva uppvisar en medelvind på 7,9 m/s. En extrapolation av vindkraf-
ten i Suorva till 80 m höjd ger en medelvind på ca 8,7 m/s. Vattenfalls vindkraft-
verk ”Vindmannen”, med navhöjd 44 m, producerade under åren 1999-2000 ca 
1800 MWh per år. Det gör vindkraftverket i Suorva till ett av de mest produktiva i 
världen i sin storleksklass.

Antal vindkraftverk

Området bedöms inrymma 32 vindkraftverk.

Möjlig produktion

Produktionen bedöms uppgå till 189 GWh/år, troligtvis mer pga mycket goda 
vindförhållanden. Produktionen bedöms uppgå till 262 GWh/år vid en produk-
tion av 3 MW effekt/verk och 2000 drifttimmar/år.

Avstånd till väg/järnväg: 

Väg finns i området nordost om dammen. 

Avstånd till större kraftledningsnät

Vid elanslutning krävs en stark nätanslutning. I området finns möjlighet att ansluta 
till 400 kV-nätet via stationen PK 52 i Vietas. En ny 40 KV-ledning måste då byg-
gas med en sträcka av 8,5 km.

k U m U l a t i v a  e f f e k t e r

Vid etablering av vindkraft i utredningsområden som redan är exploaterade eller 
som ligger nära ett annat utredningsområde är det viktigt att beakta s.k. kumulativa 
effekter och konsekvenser. Med kumulativa effekter menas hur en verksamhet/
åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åt-
gärder påverkar miljön i ett område. Små negativa effekter och konsekvenser som 
kan uppstå i varje område för sig, kan tillsammans leda till förödande konsekven-
ser för naturen eller en viss typ av näring, sett från ett större perspektiv. Att enbart 
behandla varje effekt eller konsekvens för sig kan således leda till att det skapas 
en ofullständig bild av miljökonsekvenserna. Genom att studera de kumulativa 
effekterna ges möjlighet till en helhetssyn, samt att göra en bedömning utifrån en 
långsiktigt hållbar utveckling.

Om både Suorvadammen och Suorvajaure exploateras av vindkraft kan det uppstå 
kumulativa effekter, dels för rennäringen och dels för områdets höga natur- och 
kulturvärden. De båda vindkraftsparkerna kan uppfattas som ett sammanhållet 
parkområde, vilket sammantaget kan ge stor påverkan på landskapsbilden i områ-
det. Detta kan få stora  konsekvenser för turismen och friluftslivet samt för Lapo-
nias samlade natur- och kulturvärden. Även fisket kan påverkas i större utsträck-
ning. De kumulativa effekterna för rennäringen kan få stora negativa konsekvenser 
för de berörda samebyarna och för näringen som helhet.

Kumulativa konsekvenser som kan uppstå för område 34 och 35 är att undvikel-
seeffekterna blir så stora att alla renar styrs norrut in på intilliggande samebyar. 
Renarna går normalt i öst-västlig riktning, och risken finns att ytterligare störning 
kan göra att fler renar kommer att dras mot järnvägen och därigenom riskera att 
förolyckas. Störningen kan även leda till att renarna, istället för att sakta beta sig 
genom området, inte stannar upp utan istället fort förflyttar sig genom området. 

Vid bedömning om vindkraftens lämplighet i dessa utredningsområden bör 
hänsyn tas till den kumulativa effekten. Om områden som ligger nära varandra 
båda bedöms vara lämpliga för vindkraft kan restriktioner och anpassningar för 
vindkraften diskuteras och arbetas in. På så vis kan påverkanseffekter på berörda 
näringar mildras.
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siktanalys

Bilderna nedanför visar var man teoretiskt kan skönja vindkraftverk till 150 meters 
totalhöjd om både område 36 och område 37 byggs. På många ställen inom det 
markerade området kommer man endast att kunna se något enstaka verk. Om 
totalhöjden kan reduceras till 120 meter vilket bör vara möjligt i denna dalgång så 
reduceras det teoretiska siktområdet väsentligt.

Figur 65. Bilden visar det område där landskapsbilden påverkas om vindkraft etableras i både 
Suorvadammen område  36 och Suorvajaure område 37.  Kartunderlag utgörs av en terrängmodell. 
Analysmetod baserar sig på en terrängmodell i 3D med siktlinjeverktyg.

I praktiken kommer dock inte vindkraftverk att kunna ses om man befinner sig i 
en höjdsänka inom det område som anges som siktområde (markerad med röd av-
gränsningslinje på nedanstående kartor). På många platser inom markerat siktom-
råde kommer endast några få vindkraftverk att kunna skönjas eftersom siktlinjen 
begränsas av omgivande berg och terrängformationer.

Figur 66. Motsvarande bild som figur 65, här med kartunderlag.
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h U v U d a lt e r n a t i v e t

En miljökonsekvensbeskrivning skall normalt innehålla alternativa placeringar av 
utredningsområden. Tillägget till denna översiktsplan har föregåtts av en vindkraft-
utredning som kan karaktärieras som en förstudie/program till översiktsplanen. I 
vindkraftsutredningen har ett större antal  området utretts och vissa har valts bort. 
De områden som kvarstår har Gällivare och Jokkmokks kommun bedömt vara 
intressanta att utreda vidare i ett tillägg till översiktsplan för vindkraft  längs den 
gemensamma kommungränsen. Det redovisade vindkraftsområdena som kvarstår 
efter den gallringen och utgör huvudalternativet i denna översiktsplan.

n o l l a lt e r n a t i v e t

Nollalternativet till detta tillägg till översiktsplan är att kommunerna avstår från 
att genomföra någon kommunal översiktsplanering. Vindkraftexplotörena tar då 
fram förslag till nya vindkraftsexploteringar och det kommunala inflytandet blir då 
mindre. Helhetsynen på den övergripande mark och vattenanvändningen blir då 
mer begränsad och avvägningen mellan olika allmänna intressen blir inte lika om-
fattande. Utgångspunkten med denna översiktplan har varit att utreda områden där 
det råder goda vindförhållanden. Utan dennna övergripande helhetssyn finns risk 
att vindkraftverk placeras på sådana ställen där vindförhållanena är mindre goda 
för att undvika konfliker med andra intressen. 

Frånvaron av översiktplanering kan också leda till mer omfattande konfliker med 
motstående allmänna intressen. Det kan medföra att det byggs färre vindkraft-
verk och att det tar längre tid att få tillstånd att uppföra nya vindkraftparker. Det 
blir då svårt att minska övergången från fossila bränslen till förnyelsebar energi. 
Klimatförändringar är ett av de störta hoten som människor och djurliv står inför 
kommande decennier. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla med liten klimatpå-
verkan. Om utbyggnaden av vindkraft försenas kan biotoperna förändras och växt 
och djurlivet påverkas. Vi kan få ett klimat med mera nederbörd, skogsgränsen i 
fjällkedjan kan förskjutas mot högre höjder och betingelserna för växt- och djurli-
vet kan då radikalt förändras.

De nationella miljömålen när det gäller utbyggnaden av vindkraften kan då inte 
uppnås. Utbyggnaden av vindkraften bidrar till miljömålet ” Begränsad klimatpå-
verkan” Om ingen planering genomförs ökar risken för att målet inte kan uppnås.

Norrbotten har också ett stort inslag av elintensiv industri. Genom planering för 
utbyggnad av vindkraft kan energiförsörjningen långsiktigt säkras vilket medför att 
länets näringsliv långsiktigt får större utvecklingsmöjligheter. 
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i c k e  t e k n i s k  s a m m a n f a t t n i n g

Syftet med att ta fram ett gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplan avseende 
vindkraft är att ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftanlägg-
ningar i gränsområdet mellan Gällivare och Jokkmokk kommun. Särskilt viktigt är 
området  som omfattar Stora Lulevatten, Luleälvens källflöden, sträcker sig från 
Porjus upp till Ritsem. Dalgången är en gemensam resurs och används flitigt av 
både medborgare från Gällivare och Jokkmokks kommun i det rörliga friluftslivet.  
Turismen ger också underlag för lokala företagare att bedriva näringsverksam-
het i området. Det är därför av största vikt att en gemensam vindkraftsplanering 
genomförs. 

Gällivare och Jokkmokks kommun har enats om gemensamma urvalskriterier 
för vindkraft. Planarbetet har skett i flera olika steg med succesiva fördjupningar 
och kompletteringar av planeringsunderlag till respektive utredningsområde i takt 
med att kunskaperna har ökat. Utgångspunkten för arbetet har dock främst varit 
att utgå från befintliga utredningar som finns tillgängliga. I utredningsarbetet har 
dock genomförts samråd med samebyararna för att bedöma hur rennäringen kan 
tänkas påverkas vid vindkraftsutbyggnad inom vissa utvalda områden. Siktanlyser 
och fotomontage har genomförts vid Suorvadammen eftersom området är särskilt 
känsligt ur landskapsbildsynpunkt.

För att kunna göra realistiska fotomontage har en tredimensionell datamodell 
tagits fram i ARCGIS 3d Analyst. Samtidigt har GPS används med lagrade koor-
dinater med på förhand bestämda fotopunkter på två ställen längs Kungsleden. 
Fotopunkter har valts 1 km respektive 2 km norr om Vakkotavare STF.s stuga. 
Fältbesök, fotografering på rätt plats, tillsammans med datamodell har använts. 
Bild från GIS-modellen och fotografierna överlagras i Photoshop. Bilder av vind-
kraftverk klipps och passas in.  Ett fotomontage har därigen skapats som baserar 
sig på referensobjekt från den tredimesionella datamodellen. 

Påverkan på landskapsbilden blir givetvis stor vid utbyggnad av vindkraft. Vind-
kraftverk är höga anläggningar som reser sig över omgivande marker och påver-

kar landkonturerna i området. Vindkraft i fjällvärlden, särskilt Suorva är särskilt  
känsligt eftersom det angränsar till världsarvet Laponia. Det är dock högst indivi-
duellt hur man uppfattar vindkraft i landskapet, ofta beroende på vilken inställning 
man har till vindkraft. Vissa förfasar sig över vindkraften och anser att den på ett 
markant sätt förfular landskapsbilden, att den orsakar störningar, medan andra kan 
anse det vara spännande inslag i vårt moderna landskap. Just landskapsbildsfrågor 
är svåra att utreda, men med moderna metoder går att att skapa någorlunda realis-
tiska fotomontage. Då kan varje individ bedöma hur vindkraften inom ett utvalt 
område kan komma att gestalta sig. Landskapsbilden påverkas i alla områden  men 
kanske främst i område 36 och 37.

Vindkraftsutbyggnader påverkar också naturmiljön. Omfattande vägdragningar, 
ger stor platspåverkan särskilt under byggskedet då betongfundament skall byggas. 
Det kan innebära stor påverkan på mark och trädvegetationen då vindkraftverken 
byggs. Rovfåglar som häckar i ett område kan få sina häckningsplatser förstörda. 
Fladdermöss påverkas också. Höga naturvärden finns i område 34.

Rennäringen kan påverkas eftersom vindkraft kan förstöra betesmöjligheterna. Det 
råder dock delade meningar om renarna skräms av vindkraftverken. Rennäringsin-
tressena påverkas i alla områden men främst i område 34-36. 

Vindkraften påverkas också försvarets anläggningar. Försvarsmakten hävdar 20 km 
stoppområde från vissa av försvarets anläggningar som flygfält. Område 34-35 lig-
ger i utkanten av stoppområdet. Alla ansökningar prövas dock individuellt.
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