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Specifikation för Stoppkartan mot vindkraft
från Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
Allmänt: Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har tagit ställning för samhällets
omställning till ett miljö- och klimatmässigt hållbart energisystem. Det innebär en betydlig
lägre nivå av energianvändning än idag, och det innebär en övergång från fossil energi och
atomkraft till förnybara energislag. Bland annat innebär det en utbyggnad av vindkraften.
Därvid är det viktigt att vindkraftverk inte byggs i områden med skyddsvärd natur, utan
lokaliseras till platser där naturvärden inte drabbas negativt.
Specifikt: I detta skede har vi tagit fram en karta över de områden där vi ser sakliga
naturvårdsskäl mot etablering av vindkraftverk. Länsförbundets lokalkretsar har tillfrågats,
och flera har inkommit med kompletterande underlag till kartan. Kartoriginalet är digitalt, en
för geografiska informationssystem (GIS) sammanslagen shapefil, som kan tillhandahållas.
Områdena utanför angivna stoppområden är inte generellt invändningsfria för vindkraft, utan
där råder ofta kunskapsbrist, varför inventeringar måste fastställa om det finns naturvärden
som behöver skyddas, eller om det saknas naturvärden och platser är lämpliga för
vindkraftverk.

Följande kartunderlag ingår i Stoppkartan
Officiella kartskikt
Riksintresse naturvård
Riksintresse obrutna fjällområden
Riksintresse Natura 2000
Nationalparker
Fauna- o floraskyddsområden (fågelskydd mm)
Naturreservat
Myrskyddsplanen
Ängs- och betesmarksinventeringen
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper
Kulturmiljöer – ett urval med natur och landskap

Buffertzon som behöver skyddas
2 km

2 km
2 km
1 km

2 km

Statliga kunskapsunderlag och avsättningar
Länsstyrelsens skogsinventering skyddsvärda
skogar
Sveaskogs ekoparker (undantag Etu-aapua
vindpark)
Sveaskogs naturvårdsskogar
Naturskyddsföreningens inventeringar &
kompletteringar avgränsade på karta
Arvidsjaur – Arjeplogskretsen:
+ Fjällen vid Bodövägen
Gällivarekretsen:
+ Peltovaara Abborrträsk

Typ av bevarandevärden

Höga landskapsvärden
Gammelskog med hotade arter samt
kulturmiljöer.
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Jokkmokkskretsen:
+ Skogar inventerade med Steget Före (med
säkerhetszon runt reservatet Kaltisbäcken)
+ Skogar inventerade vid Karats-Råvåive
Vildmark
Kalixkretsen:
+ Kust- och skärgårdsområdet
+ Skogsberg på fastlandet
Lulekretsen:
+ Skogar inventerade med Steget Före
Pitekretsen:
+ Kust, skärgård och hav
+ Betydelsefulla frilufts- och strövområden
+Områden med kända naturvärden i Piteå komun
Naturskyddsföreningens skogsnätverk:
+ Områden från skogsinventeringar
Länsförbundet:
+ Mindre kompletteringar för skydd av
sammanhängande fjällområden

Följande bearbetning har gjorts av
stoppkartan
Större exploaterade områden inom stoppområdet
(främst i buffertzonen) har redigerats bort från
stoppkartan.

Gammelskogar med hotade arter.
Gammelskogar med hotade arter.

Höga landskaps- & friluftsvärden
Faunavärden och friluftsvärden
Gammelskogar med hotade arter.
Höga landskaps- & friluftsvärden
Höga landskaps- & friluftsvärden
Skog och andra biotoper med höga naturvärden
Gammelskogar med hotade arter.
Höga landskapsvärden

Kommentar
Exempelvis industriområden i Luleå, Piteå och
Haparanda.

