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Synpunkter på Markbygden etapp 3
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter till
Svevind på vindkraftsprojektet Markbygden etapp 3.
För Naturskyddsföreningen i Norrbottens län framstår det klart att vi omedelbart måste börja
avveckla de fossila energikällorna och ställa om helt till hållbara, förnybara energikällor.
Högst prioritet har sänkning av energianvändningen genom att effektivisera och spara. För att
täcka energibehovet behövs en utbyggnad av vindkraften och annan förnybar energi. Då gäller
det att inte bli fartblind. Vindkraften ska byggas på rätt ställen så inte höga naturvärden
förstörs.
Därför har vi avgränsat stoppområden att hållas fria från vindkraft och
förslagsområden på var man i första hand kan utreda lokalisering av vindkraft
På den bifogade stoppkartan över Markbygden - området för etapp 3 - framgår markerat med
röd färg områden som av naturvårdsskäl inte är lämpliga för vandkraftverk. På den bifogade
förslagskartan framgår områden som vi föreslår prövas för att om möjligt bli vindkraftparker.
Som synes är stora områden vita – där inget ställningstagande kunnat göras om stoppområde
eller förslagsområde. När dessa områden inventeras kommer det att upptäckas att många av
dem har naturvärden som behöver värnas mot vindkraftverk, samtidigt som andra av ”de vita
områdena kan tänkas passa bra för vindkraftetablering. En faktor som uppmärksammats efter
att vi upprättade den första versionen av kartorna, är att det kan finnas känsliga fladdermöss i
morådet. Detta leder till synpunkten att Svevind bör förbereda så att man kan köra
vindkraftverken i ”batsafe” mode, d v s stå stilla kritiska timmar under sommarnätterna.
Underlaget för stoppområdena är officiellt kända riksintressen för naturvården, skyddade
områden, dokumenterat skyddsvärda områden från inventeringar samt i särskilda fall
skyddszoner, vilket beskrivs i bifogade specifikationer.
Underlaget för förslagsområdena är industriområden, anläggningsområden, avfallstippar,
hyggen på berg och liknande där konflikter med höga naturvärden undviks. Genom analys
med vindkarteringens 100 m nivå har urskiljts 99 områden med minst 5 m/s årsmedelvind och
av dem 24 områden med årsmedelvind över 7 m/s.
Allt detta är beskrivet i specifikationerna, som bifogas.
Vindförslagsområdena är ett snabbt framtaget förslag baserat helt på ideellt arbete i
samverkan mellan länsförbundet och lokalkretsarna. Om vindkraftbranschen lägger resurser
på detta varsamma tillvägagångssätt där man söker platser utan kända naturvärden och
undviker lokaliseringar i områden med kända naturvärden (stoppkartan) så skulle man fort
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kunna identifiera ännu fler områden där vindkraften kan utvecklas utan att spoliera
naturvärden. Det har inte funnits tid och ideellt aktiva som kunnat titta närmare på
möjligheten att lägga in vindförslagsområden inom Markbygden etapp 3, men med tanke på
att stora delar av etappområdet saknar kända naturvärden, så borde här kunna finnas
möjligheter till att uppföra vindkraftverk utan att förstöra naturvärden.
På föreningens hemsida kan man från idag ta del av dessa förslag på kartor, och planerare kan
ladda hem mer detaljerade filer (shape; RT90 2,5 gon V)
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