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Diarienummer  =  551-‐333-‐14  
Naturskyddsföreningen  i  Norrbottens  län  antog  en  policy  2004  om  att  föreningen  är  positiv  till  
vindkraft  framför  allt  som  ersättning  för  fossila  bränslen  och  kärnkraft.  All  energiproduktion  så  även  
vindkraft,  innebär  en  belastning  på  miljön  därför  är  den  bästa  energin  den  sparade  energin.  För  att  
acceptera  en  etablering  av  vindkraft  måste  hänsyn  tas  till  boende  och  rekreation  och  naturmiljö.    
  
Naturskyddsföreningen  kan  inte  stödja  projekt,  som  orsakar  ingrepp  i  nationalparker,  naturreservat  
eller  annan  miljö,  som  är  skyddad  eller  mycket  skyddsvärd,  samt  riksintressen  naturvård  och  
kulturmiljö.  Om  projekten  leder  till  vägbyggen  i  väglöst  land,  skadar  den  ökade  tillgängligheten  
miljön.  Om  projektet  orsakar  allvarliga  skador  för  faunan,  måste  vi  också  hindra  utbyggnad.  Detta  
gäller  främst  marina  reservat,  fågel-‐  och  sälskyddsområden,  viktiga  fågelsträck,  fågelrastplatser  och  
områden  för  födosök  samt  viktiga  lek-‐  och  yngelplatser  för  fisk.  
  
För  att  underlätta  ställningstagande  till  olika  vindkraftprojekt  upprättade  Naturskyddsföreningen  
2013  en  stoppkarta  där  föreningen  motsätter  sig  etablering  av  vindkraftverk  samt  en  förslagskarta  
där  vidare  utredning  för  etablering  kan  ske.  
  
Det  föreslagna  projektområdet  ligger  delvis  i  ett  stoppområde  (karta  1).  Det  är  de  östra  delarna  av  
Brattberget  och  Granliden  som  avses.  Skälet  är  att  det  finns  två  områden  Gallejaur  och  övre  Petikån,  
av  riksintresse  för  naturvård.  Områdena  ligger  i  för  sig  utanför  projektområdet  för  Brattbergets  
vindkraft  men  föreningen  anser  att  en  buffertzon  på  2  kilometer  kring  områden  av  riksintresse  
behövs  för  att  behålla  deras  värden.  Därför  anser  Naturskyddsföreningen  att  inga  verk  får  uppföras  
inom  stoppområdet.  
  
De  västra  delen  av  projektområdet    d  v  s  Järvmyrberget  och  västra  delen  av  Brattberget  som  ligger  
utanför  Naturskyddsföreningens  stoppområde,  är  mer  lämplig  för  etablering  av  vindkraftverk  utifrån  
nuvarande  kunskapsläge.    Det  finns  dock  en  del  frågetecken  som  måste  rätas  ut  först.    
  
De  skogar  i  projektområdet  som  innehåller  höga  naturvärden  är  två  nyckelbiotoper  samt  ett  antal  
andra  skogar  som  efter  naturvärdesinventeringen  ingår  i  miljökonsekvensbeskrivningen  och  är  
redovisade  i  bilaga  2.  Vid  en  jämförelse  med  vilka  artfynd  som  finns  i  artportalen  inom  
projektområdet  och  som  signalerar  naturskogskvaliteter  t  ex  rynkskinn,  lunglav  och  granticka  uppstår  
frågetecken  om  alla  skogar  med  naturvärden  är  redovisade.  Det  ser  ut  som  vissa  artfynd  i  artportalen  
ligger  utanför  polygonerna  med  naturvärden  i  mkb:n.  Jämförelsen  är  inte  exakt  gjord  eftersom  med  
rådande  underlag  bara  går  att  göra  en  jämförelse  genom  att  lägga  redovisningarna  från  mkb:n  och  
artportalen  bredvid  varandra.  Om  inte  dessa  skogar  är  kända  bör  man  tänka  till  en  gång  till  hur  vägar  
ska  dras  och  var  vindkraftverken  placeras.  
  
Att  placeringen  av  vindkraftverken  inte  är  bestämda  när  det  är  dags  för  att  avge  ett  yttrande  över  
projektet,  kan  vara  både  en  fördel  och  nackdel.  Som  remissinstans  är  det  till  största  del  en  nackdel.  
Mats  Williamson  
mats.williamson@naturskyddsforeningen.se  
070/2728469  
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972  42  Luleå    

Det  är  helt  enkelt  svårt  att  tycka  till  då  man  inte  vet  exakt  var  verken  ska  stå  och  vad  det  innebär  för  
konsekvenser  på  detaljnivå.  Därför  bör  det  ske  en  ny  möjlighet  till  yttrande  då  det  är  slutligen  avgjort  
var  vindkraftverken  ska  stå.  
  
När  det  gäller  det  interna  elnätet,  kräver  det  något  markanspråk?  
  
Det  totala  markanspråket  är  3%  enligt  mkb:n  och  det  stämmer  säkert,  det  finns  inget  skäl  att  
ifrågasätta  det.  Men  om  man  beaktar  att  vindkraftverken  och  vägarna  inom  projektområdet  innebär  
en  påtaglig  fragmentering  av  skogslandskapet  och  markanspråket  kommer  att  upplevas  som  mycket  
större.  
  
Vad  gäller  skadeförebyggande  åtgärder  av  skuggeffekter.  Kan  det  vara  möjligt  efter  en  tid  då  man  vet  
att  riktvärden  överskrids  år  från  år  att  stänga  ned  verket  i  fråga  vid  en  tidpunkt  på  året  då  
upplevelsen  av  skuggor  är  som  störst?  
  
  
_____________________________  
  
För  Naturskyddsföreningen  i  Norrbottens  län  
Mats  Williamson  
Remissgruppen  vindkraftsansökningar  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Karta  1  Röd  begränsningslinje  och  rött  raster  =  Naturskyddsföreningens  stoppområde.  

  

  

  

