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SAMMANFATTNING
JP Vind är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige och ägs
gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Bolaget planerar att bygga en vindkraftpark
med max 50 vindkraftverk i Moskogen, söder om Järpen. Produktionen beräknas till 300
GWh per år vilket motsvarar 1% av den målsättning som Sverige antagit som planeringsram
för vindkraft inför år 2020. Produktionen är i samma storlek som hela Åre kommuns
energianvändning i dagsläget.
Området kring Moskogen har god potential för vindkraft då vindförhållandena är goda och
de konkurrerande intressena relativt få. Energimyndigheten har pekat ut området som ett
riksintresse för vindkraft och Åre kommun har i sitt tillägg till översiktsplan som antogs i juni
2010 lyft fram Moskogen som kommunens enda område lämpligt för större
vindkraftsutbyggnad.
Vindparken omfattar max 50 st vindkraftverk, vägar, uppställningsytor, en eller två
transformatorstationer, elnät som fångar upp energin samt en servicebyggnad. JP Vind har
beställt en förstudie för ny kraftledning som leder den producerade energin till en
nätstation, men den utredningen drivs separat av Jämtkraft Elnät.
Motstående intressen i och kring Moskogen har inventerats med hjälp av digitalt
kartmaterial. Värdefull natur och kulturhistoriskt intressanta objekt och miljöer i området har
även inventerats i fält. Genom samråd med bland annat rennäringen, sektorsmyndigheter,
organisationer, lokalt näringsliv och berörd allmänhet har synpunkter på projektet tagits till
vara.
En vindpark i Moskogen skulle påverka landskapsbilden på ett påtagligt sätt då
vindkraftverken skulle utgöra nya, tydliga element i landskapet. Vilka konsekvenser
effekterna skulle ge är dock till stor del beroende av inställningen hos den enskilde
betraktaren.
Turismen är en mycket viktig näringsgren i Åre kommun och det är därför av stor vikt att
större etableringar prövas ur olika perspektiv för att inte undergräva områdets
attraktionskraft. Moskogen är ett skogsområde präglat av rationellt skogsbruk och har inte
potential för att dra några större turistströmmar, men en vindpark skulle vara synlig från flera
andra områden som är mer populära bland turister och friluftsutövare.
JP Vind har anpassat projektet efter flera motstående intressen för att påverkan på miljön ska
bli så liten som möjligt. I en kommande byggprocess har man för avsikt att vidta
skyddsåtgärder för att inte skada mark, vatten eller värdefulla naturvärden. JP Vind bedömer
därmed att vindparken kan anläggas utan påtagliga skador på natur- och kulturmiljö.
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1 INLEDNING
1.1 Projektet
JP Vind är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige och ägs av
Jämtkraft och Persson Invest. JP Vinds verksamhet bygger på huvudägarnas lokala och
regionala engagemang. Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och
elproduktion. Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda
markägarkontakter samt lång erfarenhet inom skog och företagande. I företagets
vindkraftsprojektering ingår allt från att finna lämpligt markområde, vindprospekteringar
och mätningar fram till tillståndsprövning. Bolaget skall även via ägarna äga och förvalta
vindkraftsparker.
Som första projekt planerar JP Vind en vindkraftpark med max 50 vindkraftverk i Moskogen,
söder om Järpen. Produktionen beräknas till 300 GWh per år och effekten blir max 130 MW.
Området kring Moskogen har god potential för vindkraft då vindförhållandena är goda och
de konkurrerande intressena relativt få. Energimyndigheten har även pekat ut området som
ett riksintresse för vindkraft. Till största delen planeras parken på mark som ägs av Persson
Invest Skog, men även ett antal andra markägare berörs. Dialog och återkoppling med
närboende, myndigheter och Åre kommun är viktigt i det fortsatta arbetet. JP Vinds satsning
på vindkraft är ett steg i arbetet för ett hållbart samhälle. Vi vill öka andelen förnybar energi
och samtidigt säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen till godo på både
kort och lång sikt.

Moskogen ligger söder om Järpen i Åre kommun, Jämtlands län.

1.2 Tillstånd och samråd
Vindpark
Uppförandet av en ny vindkraftspark på land regleras av lagstiftningen i 9 kap Miljöbalken
(MB). Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd av länsstyrelsen för att anlägga och driva en vindkraftspark av den storlek som JP
Vind planerar. Enligt 6 kap 4§ MB ska den som söker tillstånd att uppföra vindparken
samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (som i det här fallet är länsstyrelsen), samt
de enskilda parter som kan tänkas bli berörda av projektet. Om verksamheten bedöms
medföra betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas till att också ofatta berörda
myndigheter och allmänhet. I samrådet förväntas berörda sakägare lämna yttranden där de
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ger sina synpunkter på projektet. Samrådet ska ske i samband med tillståndsansökan. Inför
samrådet har JP Vind skickat information till sektorsmyndigheter, organisationer, lokalt
näringsliv samt markägare inom ett avstånd av två km från parkområdet. Förutom MB kan
även andra lagar komma att tillämpas.
Vattenförekomster kommer att undvikas i placeringen av vindkraftverken. Eventuellt arbete i
områden nära vatten prövas även i tillståndet enligt 7 kap.17 § p. 2 miljöbalken vilket
betyder att dispens från strandskydd inte behöver sökas för varje objekt, förutsatt att
tillstånd erhålles.
Kraftledning – gemensam miljöprövning
För att vindparken ska kunna anslutas till stamnätet krävs en ny kraftledning. JP Vind har lagt
en beställning hos Jämtkraft Elnät om en förstudie för ny kraftledning som ansluter
vindparken till en nätstation. Kraftledningen behöver liksom vindparken genomgå en
prövning hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men den utredningen drivs av
Jämtkraft Elnät.
JP Vind och Jämtkraft Elnät kommer att lämna in sina ansökningar gemensamt, men det är
Jämtkraft Elnät som ansvarar för utredning och ansökan som gäller kraftledningen. För att få
uppföra en kraftledning krävs också nätkoncession från Energimarknadsinspektionen som
Jämtkraft Elnät kommer att ansöka om separat. Utredningsmaterial finns att hämta på
www.jamtkraft.se/moskogen.

Bild över de olika stegen i prövningsprocessen. Efter originalbild från Länsstyrelsen i Jämtlands län.

1.3 Miljökonsekvensbeskrivning – syfte och innehåll
Miljökonsekvensbeskrivning är ett dubbelt begrepp. Det syftar dels på processen med att
inventera miljövärden, bedöma risker för skador samt anpassa anläggningen efter dessa,
dels på detta dokument, där arbetet som nämns ovan redovisas.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är enligt 6 kap. 3 § miljöbalken att identifiera och
beskriva effekterna av vindparken på dels människor, djur, växter, mark, vatten och den
övriga fysiska miljön, dels på hushållning med material, råvaror och energi. Dokumentet ska
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möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på miljön och människors hälsa och
utgöra ett beslutsunderlag för länsstyrelsens tillståndsprövning. För att uppfylla syftet
beskriver MKBn:




förutsättningar och nuvarande förhållanden inom området
hur vindkraftsparken på olika sätt kan komma att påverka miljön
åtgärder för att undvika eller minska konsekvenserna av etableringen

1.4 Vindkraft – förnyelsebar energi
Producerar förnyelsebar energi
Vindkraft är förnyelsebar energi som uppkommer ur de skillnader i tryck och temperatur
som bildas genom solens instrålning. Vindkraftverket fångar upp rörelseenergin i vinden och
omvandlar den till elektricitet. Det är därför en ren form av energi eftersom den inte ger
upphov till några utsläpp, farligt avfall eller omfattande transporter. Ett vindkraftverk är
energieffektivt på det sättet att det kan producera samma mängd energi som förbrukades
från tillverkning till att verket kom på plats på 6-12 månader beroende på läge och
vindförhållanden.
Målsättningar
Den investering som JP Vind vill göra i vindkraft är ett direkt led i regionala, nationella och
internationella målsättningar att satsa på förnyelsebar energi och ersätta fossila bränslen i
energiförsörjningen. Projektet bidrar till att långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser till
atmosfären och trygga produktionen av förnyelsebar energi.
Idag produceras inom Jämtlands län cirka 700 GWh (0,7 TWh) vilket kan jämföras med länets
produktion av vattenkraft som uppgår till cirka 12,4 TWh. Länsstyrelsen i Jämtland har i de
regionala miljömålen bland annat antagit målsättningen att Jämtlands län skall bli en
fossilbränslefri region innan år 2050 och att länets export av klimatneutral energi ska öka.
Den svenska elproduktionen uppgår idag till cirka 150 TWh av vilka cirka 3,5 TWh (2010)
kommer från vindkraft. Riksdagen antog under 2002 ett nationellt planeringsmål om att öka
vindkraftsproduktionen till 10 TWh till år 2015. I juni 2009 beslutade riksdagen efter en
proposition från regeringen om att anta en nationell planeringsram för vindkraft på 30 TWh
varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Beslutet om en ökning av planeringsinsatserna
bygger på ett förslag från Energimyndigheten i december 2007 baserat på ett
regeringsuppdrag angående revidering av det befintliga planeringsmålet. Syftet med en
planeringsram är att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av
el från vindkraft på ett visst antal TWh. Planeringen sker i kommunerna genom att lämpliga
områden för vindkraft identifieras och fastläggs i de kommunala översiktsplanerna.
Internationellt är frågan om förnyelsebar energi stor. I EU har man bland annat beslutat att
en femtedel av den energi som produceras inom EU ska komma från förnyelsebara källor år
2020. I den svenska regeringens proposition om ”En sammanhållen klimat- och
energipolitik” där ovan nämnda planeringsram om 30 TWh var en del föreslås även att 50
procent av Sveriges energitillförsel ska vara förnybar energi år 2020. För att nå det målet
uppskattar branschorganisationen Svensk vindenergi att vindkraften måste byggas ut med
15 TWh vilket motsvarar cirka 2000-2500 nya vindkraftverk på 2 MW vardera.
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2 MOSKOGENS VINDPARK
2.1 Parkens läge och utformning
Vindkraftsparken planeras till Moskogen i Åre kommun. Området ligger cirka 7 km söder om
Järpen, mellan Håckrenmagasinet och sjön Liten. Parkens yta uppgår till cirka 30 km2. JP Vind
har tagit fram en preliminär utformning av parken som består av 48 st 150 m höga
vindkraftverk. På grund av den snabba teknikutvecklingen som sker på vindkraftsområdet
kommer dock JP Vind att ansöka om tillstånd för att bygga upp till 190 m höga vindkraftverk,
vilket är det som fotomontagen i bilaga 3 visar. De enskilda verken har en effekt på 2-5 MW
vilket efter färdigställandet beräknas ge hela parken en total årlig energiproduktion på cirka
300 GWh. Det kan jämföras med den energi som Åre kommuns invånare använder varje år
som uppgår till cirka 240 GWh/år.
Vindkraftverken har placerats utifrån uppmätta vinddata från mätmasten samt utifrån
vedertagna beräkningsmodeller avseende minimiavstånd mellan verk. Om vindkraftverk
placeras för nära varandra uppnås inte optimal effekt då de skuggar varandra vindmässigt.
Som huvudregel placeras vindkraftverken minst 250 m från vindparkens
områdesavgränsning för att inte inkräkta på angränsande fastigheters markanvändning.
Placeringen har därefter anpassats efter inventerade naturvärden och andra motstående
intressen som närhet till boendemiljöer och användning av luftrummet. Parkens slutgiltiga
utformning kan förändras beroende på vilken leverantör av vindkraftverk som väljs samt ny
kunskap som kommer fram under projektets gång, men antalet kraftverk kommer inte att
överstiga det som anges i ansökan.
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Karta över vindkraftparkens tänkta utformning. Avståndet mellan vindparken och Järpen är
cirka sju km.

2.2 Vindkraftverken
Ett vindkraftverk består av ett torn, en rotor, ett maskinhus samt en transformator. Hur
effektivt ett vindkraftverk kan omvandla energin i vinden till elektricitet beror av flera saker,
men rotorns storlek och tornets höjd är två viktiga faktorer. Stora rotorer och höga torn ger
större effekt jämfört med mindre varianter vilket gör att utvecklingen går mot större och
högre vindkraftverk.
Den exakta storlek som vindkraftverken kommer att ha beror på vilken leverantör som JP
Vind kommer att anlita och vilka typer av vindkraftverk som finns på marknaden när det är
tid att handla upp vindkraftverken. JP Vind vill ha möjlighet att välja de vindkraftverk som är
bäst lämpade för Moskogens förhållanden och ansökan baseras därför på maximalt 190 m
höga vindkraftverk.
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I ansökan anger JP Vind 190 m som maximal höjd
för vindkraftverken. Höjden från marken upp till
vindkraftverkets maskinhus kallas tornhöjd och är
ca 130 m på ett 190 m högt vindkraftverk.
Rotorbladen är ca 60 m vilket ger en rotordiameter
på ca120 m.

2.3 Hindermarkering
Vindkraftverken kommer att markeras och förses med hinderbelysning i enlighet med
Transportstyrelsens föreskrifter. Vindkraftverken markeras med vit färg. Vilken belysning som
ska användas beror på hur höga vindkraftverken är.
Föreskrifterna säger att vindkraftverk som har en totalhöjd på upp till 150 m ska markeras
med rött, fast medelintensivt ljus under skymning, gryning och mörker. Ingen belysning
behövs vid dagsljus. Vindkraftverk som är högre än 150 m förses med blinkande
högintensivt vitt ljus under både dag och natt.
För en grupp vindkraftverk, som den park som planeras i Moskogen, räcker det enligt
föreskrifterna om de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras med
högintensivt ljus. Övriga vindkraftverk markeras då med minst fast lågintensivt ljus om inte
Transportstyrelsen meddelar annat. Hinderljuset placeras i den högsta fasta punkten på
varje verk, dvs. på ovansidan av varje generatorhus.
Med högintensivt ljus menas ljusstyrka på 100 000 cd (candela) med möjlighet att under
natten sänka ljusstyrkan till 2000 cd. Med lågintensivt ljus menas en ljusstyrka på 32 cd.
Föreskrifterna ger även utrymme att, vid närhet till bostadsbebyggelse, avskärma ljuset så
att ljusstrålen inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från verken.
Det finns en ny teknik som tänder belysningen endast när ett flygplan eller en helikopter
närmar sig. Transportstyrelsen kan ge tillstånd för att använda sådan teknik om sökanden
kan visa att säkerheten inte påverkas. För närvarande finns det ett antal vindparker som fått
tillstånd att använda ovan nämnda teknik.
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JP Vind har fått ett förslag på en lösning med microradar och tecknat ett avtal med en
leverantör för planerad installation i Moskogen. Anledningen till detta är främst att minska
störningarna för boende i närområdet.

2.4 Uppställningsytor och fundament
Vindkraftverket monteras på ett fundament som håller vindkraftverket stabilt. De två
vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergförankrat fundament och
gravitationsfundament. Vilken typ av fundament som passar bäst beror förutom markens
förutsättningar även på vilken typ av vindkraftverk som ska sättas upp och dess tornhöjd.
Hur varje vindkraftverk ska förankras bestäms i detaljprojekteringen.
Bergförankrade fundament gjuts direkt på berget och förankras med bergbultar. De passar
bäst där platsen har en lämplig berggrund med endast ett tunnare jordskikt. Ibland kan man
behöva spränga bort ojämnheter för att jämna till ytan.
Där jorden är djup och avståndet till berggrunden större använder man vanligtvis
gravitationsfundament av armerad betong som grävs ner och utgör motvikt till
vindkrafterna. Fundamentens storlek och djup beror på vindkraftverket och markens
förutsättningar. Eftersom fundamentet täcks över av schaktmassor och jord syns det inte när
vindkraftverket står på plats.

Exempel på bergförankrat fundament.

Exempel på gravitationsfundament.

Uppställningsytor om cirka 35x45 m behövs för maskiner och kranar under både bygg- och
driftskede. Utöver dessa permanenta ytor kommer ytterligare hårda ytor att krävas under
byggtiden, men så långt som möjligt kommer uppställnings- och anläggningsytor och
liknande att förläggas till de ytor som kommer att vara hårdgjorda även i driftskedet.
Tillfälliga upplags- och arbetsytor kommer att återplanteras med skog inom ett år efter det
att anläggningen färdigställts.
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Vindkraftverk med uppställningsyta. Från Smöla Vindpark, Norge

2.5

Kringanläggningar

Anläggningar
Den färdiga vindkraftparken kommer utöver själva vindkraftverken även att innefatta
vägnät, elkablar, byggnader för personal och servicefunktioner, samt byggnader för en eller
två transformatorstationer och kopplingsutrustning. Avfallscentraler kommer att sättas upp
inom parken under byggtiden, men under driftstiden bedöms avfallet kunna hanteras i
anslutning till servicebyggnaden. En eller flera transportabla betongstationer kommer
troligtvis att behövas inom vindparken under byggfasen, lite beroende på varifrån betongen
hämtas.
Inom Moskogenområdet finns en mätmast som uppfördes 2008 för att registrera
vindhastigeterna i området. Det kan bli aktuellt att sätta upp ytterligare en mätmast på
Hottögsrun.
Elnät inom parken
Vindkraftverken kommer i huvudsak att kopplas samman med markförlagd elkabel. Kabeln
förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt
rimligt att följa vägarna inom parken. Mellan södra och norra delen av vindparken kan det bli
aktuellt med luftledning på en sträcka av ca 3 km. Om så kallade flytande vägar (se kap 2.6)
används kan kabeln inte förläggas i vägkroppen utan läggs i en separat kabelgrav. De
metoder som vanligen används för att förlägga kablar i mark är plöjning, schaktning,
kedjegrävning och tryckning. Val av metod beror på markens beskaffenhet och känslighet.
Kabelnätet samlas upp i en transformatorstation som placeras i anslutning till vindparken.
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Anslutande kraftledningar
En ny 130 kV ledning kommer att anläggas för att ansluta parken till ledningsnätet vilket
utreds separat av Jämtkraft Elnät fram till att tillståndsansökan ska lämnas till Länsstyrelsen.
För att komma fram till en lösning som uppfyller funktionella krav, är ekonomiskt rimlig
samtidigt som hänsyn visas till boendemiljöer, natur och kulturvärden har fyra alternativa
stråk prövats. Under arbetets gång togs två alternativ bort från utredningen då de på olika
sätt inte ansetts uppfylla kraven. Inför samrådet återstod två alternativa stråk varav ett har
förordats inför tillståndsansökan. Se Jämtkrafts separata utredning för mer information.

2.6 Transportvägar
JP Vind har låtit göra en framkomlighetsanalys för vägar från alternativa hamnar till
parkområdet. Det är troligt att vindkraftverken anländer med båt till en hamn längs
Västernorrlandskusten och transporteras med lastbil längs E14 till Järpen.
En tänkbar väg för de tunga transporterna in mot området är via Undersåker och väg 644
mot Henåvallen som har en bro som bedöms klara påfrestningarna.
För att nå vindparken följer man vägen längs älven mot Högmon där man tar in på
Gulåvägen söderut och vidare mot Tjärnbackhöjden. Väl inne i parkområdet kommer nya
vägar att anläggas för att nå fram till kraftverkens tänkta placeringar.
För att transporterna ska fungera väl bör även en alternativ transportväg finnas. Vägen öster
om Vansåshön, som korsar Gulån vid Mo är ett tänkbart alternativ. Det är eventuellt möjligt
att använda bron vid Undersåkers kyrka för lättare transporter in och ut från området.

Kartan visar vilka vägar som JP Vind planerar att använda som anslutningsvägar in och ut från området.
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Vägar inom parkområdet
Befintliga vägar inom området kommer att rustas upp och användas så långt det är möjligt.
Vägarna förstärks med nya bärlager, kurvor rätas ut och branta partier jämnas ut. Vägarna
kommer dessutom att breddas till cirka 5 m för att klara de krav som ställs för transporterna.
För att nå samtliga punkter där vindkraftverk ska byggas är det dock nödvändigt att även
anlägga nya vägar. Hur de utformas är beroende av markförhållanden och topografi.
Huvuddelen av vägarna kommer att anläggas på fast mark där inga geotekniska
förstärkningsåtgärder är nödvändiga. Vid passage av vattendrag kan marken behöva
förstärkas på olika sätt eftersom jordarterna i anslutning till vattendrag ofta har dålig
stabilitet och bärighet. Om vägen måste dras över myrmark, eller genom ett
sumpskogsområde, kommer den så långt som möjligt att anläggas flytande, vilket innebär
att vägen vilar ovanpå marken utan avskärande diken. På det sättet påverkas inte
grundvattennivån eller markens vattenflöden.

Bilden visar normalsektionen, det vill säga
tvärsnittet av en väg som den kommer att byggas
på de flesta sträckningar med uppbyggnad av
fyllnadsmassor och avskärande diken på sidorna.

Tvärsnittet visar uppbyggnaden av en så
kallad flytande väg utan avskärande diken
på sidorna.

Samtliga vägar kommer att ligga inom en cirka 20 m bred korridor som avverkas fri från träd.
I kurvor och branta partier kommer korridoren att vara något bredare. När parken är i drift
kan dock skogen tillåtas komma tillbaka kring vägarna. De nyanlagda vägarna kommer att
ha en bredd på 5-6 m. En preliminär beräkning visar att den totala sträckan ny väg kommer
att uppgå till ca 3 mil, inklusive mötesplatser och uppställningsytor.
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2.7 Säkerhet
För att höja säkerheten kring vindparken kommer JP Vind att åta sig att:




sätta upp varningsskyltar för fallande is enligt tillsynsmyndighetens anvisningar
installera åskledare och varningssystem för brand
hålla rent området från brännbart material

De risker som kan tänkas förekomma i samband med vindkraftverk är främst fallande is från
isbildning på rotorerna, att ett vindkraftverk skulle börja brinna, att delar av vindkraftverket
lossnar samt att oljor eller andra kemikalier skulle läcka ut till omgivande mark och vatten.
Om is bildas på en vinge registrerar ett övervakningssystem en obalans och vindkraftverket
stannar. När vindkraftverket sedan startar om ramlar isen oftast ned precis vid tornet.
Varningsskyltar kommer därför att varna personer som rör sig i området.
Viss risk finns för att brand ska uppstå i vindkraftverkens maskinhus även om det är mycket
ovanligt. För att minska risken för brand installeras varningssystem, t.ex.:




rökalarm: när rökdetektorn larmar stängs motorn av och rotorbladen stannar.
värmealarm: larmar om temperaturen stiger, till exempel om smörjoljenivån sjunker,
larmar vid betydligt lägre temperaturer än brand
gnistalarm som stänger vindkraftverket och rotorbladen stannar

Larmet kommer också att kopplas till en driftcentral så att felen och en eventuell brand
snabbt kan åtgärdas alternativt släckas. Vindkraftverken kommer att förses med åskledare.
En brand i maskinhuset slocknar troligtvis av sig själv eftersom maskinhuset är ett slutet
system utan tillförsel av luft. Den kan dock teoretiskt sett sprida sig till omgivande skog.
Området närmast vindkraftverken kommer att avverkas vilket minimerar risken för spridning
av en eventuell brand. Området närmast vindkraftverken ska hållas rent från brännbart
material. Maskinhuset kommer att utrustas med sele, rep och utrustning så att man snabbt
kan slänga sig ut och fira ned sig vid en brand.
Vid mycket kraftig vind, generellt ca 25 m/s, kommer vindkraftverken att automatiskt
stängas av för att inte utsättas för alltför stora påfrestningar. Under perioder med mycket
kraftig vind kan annars delar av vindkraftverket lossna och kastas iväg. I extremfallet kan
rotorbladen ramla ned eller hela vindkraftverket ramla omkull vilket naturligtvis kan ge stora
effekter, men är mycket ovanligt.
Risken för större läckage av miljöfarliga vätskor från vindkraftverk bedöms som liten
eftersom verken är slutna system där själva tornet fungerar som invallning.

2.8 Underhåll och service
Vindkraftverken övervakas från en bemannad driftcentral hos Jämtkraft eller annan operatör
som har driftansvaret. Vindkraftverken undersöks med korta regelbundna intervall. Större
underhåll för verken planeras till en gång per år, men beroende på behovet av service kan
det bli vid fler tillfällen. Servicetransporterna kommer till allra största del att röra sig inom
vindkraftsparken och i begränsad omfattning. Det gäller även för personaltransporter under
driftstid.
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2.9 Avveckling och återställning
Beräknad livslängd på vindkraftverken beräknas till ca 25 år. Vid en framtida avveckling av
anläggningen kommer allt material, inom ekonomiskt försvarbara gränser, att återvinnas.
Fundamenten tas bort ned till 0,6 m under markytan. Vägar och elkablar lämnas kvar. På
anläggningsytor planteras skog.

3 OMRÅDESBESKRIVNING
3.1 Planbestämmelser
Åre kommuns övergripande översiktsplan är antagen 1991 och anger inga särskilda riktlinjer
för vindkraft. Den ger därför inget beslutsunderlag för en vindkraftsutbyggnad. Kommunen
har dock i enlighet med den nationella planeringsramen för vindkraft upprättat en fördjupad
översiktsplan för vindkraft som tillägg till den gällande översiktsplanen. Tillägget som antogs
i juni 2010 syftar till att ge riktlinjer för en väl avvägd utbyggnad av vindkraft, dels i
kommunen, men även i länet som helhet genom samarbete med grannkommunerna.
Planen är menad att ange förutsättningar för en storskalig utbyggnad av vindkraft, men
också riktlinjer och principer för en mer småskalig vindkraftsutbyggnad i form av enstaka
verk eller mindre grupper. I den fördjupade översiktsplanen pekar kommunen ut Moskogen
som det enda området för storskalig utbyggnad av vindkraft i hela kommunen.
Åre kommuns inriktningsmål 2008-2010 säger bland annat att ”kommunen ska stödja lokalt
initierade utvecklingsprojekt med ekonomisk, social och ekologisk bärkraft”. Vidare har man
i en energi- och klimatstrategi som antogs 2008-06-17 formulerat en målsättning om att
”utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska med 50 % från år 2005 till 2020”. Målet
överensstämmer med det regionala målet om att Jämtlands län ska bli en fossilbränslefri
region innan år 2050.
Området för vindparken omfattas inte av detaljplan.

3.2 Områdets lämplighet för vindkraft
Riksintresse för vindbruk
Energimyndigheten har utifrån bland annat vindförhållanden pekat ut olika områden som
tillsammans utgör cirka två procent av Sveriges yta som riksintresse för vindbruk. En del av
Moskogenområdet har utpekats.
Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan
pekas ut som områden av riksintresse. Det kan vara områden som innehåller naturvärden
som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet och därför bör bevaras, men
också områden som är viktiga för exploatering, exempelvis för kommunikationer eller
energiproduktion. Det kan även vara områden som är viktiga för t ex friluftslivet.
Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer anger områden som de anser är av
riksintresse för sina respektive sektorer. Dessa anspråk ska sedan behandlas i kommunernas
översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena
och ser till att de beaktas i dialog med kommunen.
Att ett område är av riksintresse får betydelse när ett område ska få ändrad markanvändning
och ändringen är av sådan typ att den kräver ett beslut från en myndighet. Då ska
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riksintresset beaktas och vägas mot andra intressen i området. Om den ändrade
markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att
ändringen inte kan få tillstånd. Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken.
Övriga riksintressen
Åredalen längs med Indalsälven är utpekad som riksintressant för både kulturmiljö och
friluftsliv. Söder och väster om området breder riksintresset för obrutet fjäll ut sig. Nordost
om sjön Liten omfattas marken av riksintresse för rennäringen. Inom Moskogens vindpark
finns inga riksintresseområden förutom vindbruk.

Olika riksintresseområden i och kring Moskogen: Friluftsliv (två olika former av utpekanden) fjällvärlden, rennäring,
kulturmiljö kring Indalsälven samt vindbruk.
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3.3 Vindkraft i närområdet
I närområdet finns inga andra större vindkraftparker. Förutom enstaka vindkraftverk, till
exempel i Bydalsfjällen, finns en mindre vindkraftpark på 8 vindkraftverk i Råshön, Krokoms
kommun. I den norra delen av Krokoms kommun finns även en vindkraftpark med 12
vindkraftverk vid Storrun.

3.4 Närboende
Inga närboende finns inom vindparksområdet eller i dess direkta närhet. Flest närboende
finns i Mörsil, Järpen och Undersåker på drygt åtta, sju och nio km avstånd på den norra
sidan av Moskogen. I söder angränsar området mot Oviks- och Anarisfjällen där ingen
samlad bebyggelse berörs. Cirka nio km öster om området ligger byn Sällsjö. Västerut ligger
Edsåsdalen, Trillevallen och Ottsjö på cirka 17, tio respektive 17 km avstånd från den
planerade vindkraftsparken. Ett mindre antal fritidsfastigheter finns inom och i närheten av
området.
Persson Invest Skog äger en stor del av den mark där JP Vind vill anlägga vindkraftsparken.
Resten av marken ägs av Härnösands stift samt ett fåtal andra, privata markägare. En
förteckning över berörda markägare finns som bilaga C till tillståndsansökan.

3.5 Landskapsbild
Landskapet kring Moskogen är ett barrskogsklätt höjdområde mellan Jämtlandsfjällen och
de uppodlade sluttningarna längs Indalsälven. Det är ett ganska typiskt skogslandskap i
södra Norrland. Det unika är dess korta avstånd både till fjällvärldens vildmark och till anrik
kulturbygd.
Marken inom vindparksområdet varierar mellan ca 500 och 700 meter över havet. Inom en
radie av två mil ligger nivåerna mellan 300 och 1400 m.ö.h. Den bofasta befolkningen,
odlingsmarken och kommunikationslederna mot Norge är sedan yngre järnåldern
koncentrerad längs Indalsälven. Järpen och i viss mån Undersåker utgör knutpunkter. Söder
och väster om Moskogen breder fjäll och sjöar ut sig som inbjuder till friluftsliv och
rekreation liksom till en mer kommersiellt inriktad turism kring Bydalen och västerut mot
Åre.
På nära håll är skogslandskapet vid Moskogen småskaligt och kuperat med en mosaik av
sjöar och myrar. Storskaligheten framträder när landskapet betraktas på långt håll.
Vindparken kommer att ligga i kanten av Storsjöns stora landskapsrum där fjällen bildar
”väggar” i söder och väster. Moskogen ligger i ett ca 15 km brett barrskogsbälte som kan
sägas bilda förgårdsmark för Jämtlands västra fjälltrakter eller en övergångszon mellan
”vildmarken” och Storsjöbygden. Skogen hindrar utblickar från många platser både i och
runt vindparken och är bakgrund för vyerna mot Moskogen. Flera fjälltoppar utgör
landmärken och erbjuder vida vyer.
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Utsikt mot Moskogen från Mattmar. I bakgrunden syns Ottfjället i närheten av Vålådalen.

Landskapet har olika sorters värden beroende på vem som använder det och på vilket sätt.
Kunskapsvärdet belyser vad man kan lära sig av det som finns i området och utgörs ofta av
enstaka objekt eller mindre områden, som skyddade biotoper, fornlämningar eller värdefulla
bebyggelsemiljöer och sambanden dem emellan. Vindparksområdet och dess omedelbara
närhet har kunskapsvärden i form av naturvärden kopplade till skogen.
Bruksvärdet, som handlar om landskapet som resurs för olika näringar består av skogsbruk,
renbete vintertid, ekoturism och friluftsliv i form av, fiske, jakt samt fritidsboende i någon
mån.
Landskapets upplevelsevärden handlar om det som är estetiskt tilltalande, det symboliska
och identitetsskapande. Det kan vara igenkännande, det man upplever som vackert, exotiskt
eller som ”hemma”. Upplevelsevärdena är till stor del individuella eftersom var och en upplever landskapet utifrån sin bakgrund och kunskap, sina intressen och förväntningar på
omgivningen. I Moskogen är dessa värden av relativt lågt allmänt intresse, då de inte är
unika. Fjällen söder och väster om Moskogen har värden som är av riksintresse, och erbjuder
storslagna utblickarna från fjälltoppar och från andra högt belägna platser, t.ex. Mattmar
kyrka.

3.6 Naturmiljö
Moskogens naturmiljövärden inventerades först översiktigt med hjälp av kartmaterial
tillhandahållet av Åre kommun och länsstyrelsen. Därefter har JP Vind låtit utföra en
naturvärdesinventering av området för att få en noggrannare bild av värdefulla naturvärden.
Det fullständiga resultatet från inventeringen finns att läsa som bilaga 4 till MKB och på JP
Vinds webbplats www.jpvind.se.
Stora delar av området består av ung barrskog, men även medelålders och äldre barrskogar
förekommer. Granskogarna står övervägande på frisk eller fuktig mark med bottenskikt av
mossa och fältskikt av blåbärstyp. Medelålders till äldre tallskog finns främst kring höjder
eller myrar. Björk finns rikligt i ungskogarna och är vanlig i de flesta andra skogstyperna. På
högre höjd har den på vissa håll karaktär av fjällbjörkskog. I övrigt är lövinslaget litet.
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Sumpskog med al förekommer medan sälg, rönn och asp är sällsynta. Fältskikt med högört
återfinns på ett fåtal platser och i några myrar hittades rikkärrarter även fast det sena
datumet gjorde inventering av sådana arter svårt. Övriga myrar är till största del triviala med
starrvegetation.
Svarttjärnåsen är ett av de ur naturvårdssynpunkt finaste områdena som berörs av
exploateringen. Åsen är ett område med äldre granskog med död ved, grövre granar, ravin
med lodytor. Flera rödlistade arter och signalarter av fåglar och vedsvampar samt brunbjörn
finns inom området.
Oxögberget är ett annat område med höga sammanhängande naturvärden som berörs av
utbyggnaden. Större delen av detta område består av äldre granskog. Delar av området har
lågor och torrakor, en fuktigare del av området är troligtvis ett rikkärr. Flera rödlistade
vedsvampar har påträffats liksom signalarter av lavar och vedsvampar.

Två olika naturtyper inom Moskogen. Till vänster granbarrskog med blåbärsris, bilden till höger visar Korpralsmyren,
ett vidsträckt myrområde.

Områdets höjdläge varierar mellan strax under 500 möh till drygt 650 möh. Klimatet blir
något bistrare på de högre höjderna och markens jordtäcke tunnare vilket ger en mer klenoch senvuxen skog på höjderna.
Våtmarker (klass 3) förekommer spritt över området liksom ett antal mindre områden som
klassats som nyckelbiotoper på grund av sina höga naturvärden. Ett fåtal mindre områden
omfattas av biotopskydd. Vidare finns två naturreservat, Sandtjärndalen och Fiskhusberget,
det senare klassat som Natura2000-område. Se karta på sidan 24. Värdefulla objekt och
områden som identifierats i naturvärdesinventeringen redovisas inte på karta här utan
inhämtas från inventeringen i samråd med JP Vind.
Sandtjärndalen är det reservat som ligger närmast den planerade vindparken. Reservatet
består av gammal naturskog som genom sin omväxlande terräng med skiftande höjdlägen,
kärr och lågor av tall hyser många olika arter. Påverkan från modernt skogsbruk är relativt
liten inom reservatet. Gran är det dominerande trädslaget, även om tall förekommer rikligt
samt lövträd som björk och rönn i mindre mängd. En del av området utgörs av kalkbarrskog
som är en av de mest hotade skogstyperna i Europa. Skogen i Sandtjärndalen är gammal, en
del av träden har växt där i över 300 år.
Sammanlagt har 17 rödlistade arter dokumenterats i området, där rosenticka, gräddporing
och rödbrun blekspik är några exempel. Förutom de höga naturvärdena kan man vid
Sandtjärnsbäcken även se spår av gammalt bondeliv, bland annat rester av en husgrund.
Strax utanför reservatsgränsen i öster finns också lämningar av en fäbodvall.
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Syftet med reservatsbildningen är att bevara de värdefulla livsmiljöer som finns i området,
bland annat västlig taiga, näringsrik granskog, rikkärr, kärrtyper samt bergbranter i ett gott
tillstånd. Med detta menas att tillräckligt stor och god livsmiljö skall finnas för att de
organismsamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer skall bibehållas på lång sikt.
Tillståndet för livsmiljöer och arter skall bibehållas gott, eller återställas genom naturliga
processer och skötsel som återställer försämrade livsmiljöer.
Syftet med reservatet är också att det tillsammans med det intilliggande naturreservatet och
Natura 2000-området Fiskhusberget, andra reservatsobjekt samt flera av
Skogsvårdsstyrelsen avgränsade nyckelbiotoper ska ingå i en större värdetrakt, vilket ökar
sannolikheten för att ingående livsmiljöer och arter ska fortleva långsiktigt, både på
bestånds- och landskapsnivå. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten skall kunna
bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets naturtyper och
arter.
Örn
JP Vind har låtit Limo Natur utföra en inventering av örn i området under vårvinternsommaren 2010 samt en uppföljning under samma period 2011. Inventeringen gick till så att
man från utvalda platser spanade efter örn i sammanlagt 6 dagar under februari och mars
månad. Under två dagar i juni letade man efter bon på marken, och under en dag med
helikopter (helikopter användes bara 2010). Tidpunkterna för spaning anpassades för att
täcka in örnarnas spel- respektive ungperiod. Under mellanperioden, april-maj är örnarna
dels svåra att upptäcka, dels mer känsliga för störning.
Utredningen konstaterar att örnar flög i området vid tidpunkterna för inventeringarna.
Under utredningens gång har det framkommit att det finns två örnbon, två respektive drygt
tre km från vindparken. De fullständiga resultaten från utredningen kommer inte att
presenteras eftersom information om kungsörn är belagd med sekretess. Länsstyrelsen i
Jämtlands län har blivit informerad om resultaten då de tillsammans med övrigt
utredningsmaterial utgör underlag för ett beslut till JP Vinds ansökan, se bilaga 5.
Fladdermöss
Under augusti och september månad 2010 besöktes ett begränsat område i Moskogen vid
sju tillfällen. Nordisk fladdermus förekom frekvent, men även vattenfladdermus i lägre
frekvens. Det är troligt att det kan finnas en övervintringsplats vid Sällsjö kraftverk eftersom
det där finns långa underjordiska gångar med hög och jämn luftfuktighet samt stabil
temperatur.
Tiden på året då inventeringen gjordes medförde dock att en övervintringsplats inte kunde
säkerställas. Inte heller flyttstråk eller yngelkolonier kunde säkerställas.
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3.7 Kulturmiljö
Området har huvudsakligen utgjort utmark till kringliggande byar och använts för
fäboddrift, slåtter, torvtäkt, skogsbruk samt jakt och fiske. Området är idag renbetesmark för
Tåssåsens sameby och har säkerligen haft betydelse för renbete även i äldre tider.
I närheten av området finns fångstgropar och förhistoriska gravar registrerade. De närmaste
fångstgroparna ligger 1 km utanför området och gravarna drygt 3,5 km från området.
Närmaste stenåldersboplats ligger cirka 1 km söder om området och är numera helt
överdämd. Det är rimligt att anta att området använts sedan stenålder men det saknar dock
lämpliga platser för större och mer permanenta boplatser.
I äldre kartmaterial präglas området av främst fäbodar. På Generalstabskartan från 1903
(Årebladet) finns tio fäbodar i eller intill vindkraftparksområdet. Åldern på fäbodbruket i
området har inte gått att finna information om under detta utredningsarbete. Jämför man
med kringliggande områden är det dock rimligt att tänka sig att det har funnits fäbodar i
området sedan åtminstone 1700-talet, kanske även 1600-tal. De fäbodvallar som man kan se
idag är dock tydligt präglade av 1800-talet. På Generalstabskartan från 1903 syns tydligt
områdets historia av fäbodbruk.
JP Vind har låtit utföra en arkeologisk utredning för vindparksområdet som finns att läsa i sin
helhet i bilaga 6. Vid utredningen registrerades tio lämningar, samtliga i det norra området.
De lämningar som påträffades var tre dammvallar efter flottning (Undersåker 476, 477, 479)
varav en med stentäkt intill (Undersåker 470), fyra fäbodar (Undersåker 471, 472, 473, 475)
och två husgrunder (Undersåker 474, 478) varav en tydlig rest efter en huggarkoja (nr 478).
Samtliga dessa bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning och omfattas av
Skogsvårdslagens hänsynsparagraf.
Att få lämningar registrerats beror sannolikt på att området är ett ganska typiskt
utmarksområde. Det finns gott om betydligt lämpligare platser i närheten för fast bosättning
under såväl historisk som förhistorisk tid. Exempelvis vid Indalsälven i norr eller nere vid de
numera överdämda sjöarna i söder.
Fast fornlämning
Lämningen skyddas av Kulturminneslagen och att eventuell påverkan på
lämningen måste godkännas och beslutas av länsstyrelsen.
Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningen skyddas enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf. I korthet innebär
det att avverkningar, markberedning och skogsbilvägar skall planeras så att så lite
skada som möjligt åsamkas kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock inte vara så
omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Skogsvårdslagen
hanteras av Skogsstyrelsen.

3.8 Friluftsliv och turism
Inom Moskogen bedriver Moskogens Slädhundar verksamhet inom turism och utbildning. I
övrigt används området främst av enskilda friluftsutövare för jakt, skoteråkning,
bärplockning och annan rekreation. Det organiserade friluftslivet bedrivs i fjällområdena
söder och väster om Moskogen.
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Inom Åre kommun är turismnäringen en basnäring. Flertalet av besökarna hittar till
kommunen under de intensiva vårvintermånaderna, men bland annat utvecklingen av
sommaraktiviteter som vandring och downhill-cykling, liksom fler året runt-öppna hotell,
gör att fler besökare väljer Åre även under de snöfria månaderna. Turistnäringen har en
ambition att öka antalet besökare under lågsäsongsmånaderna vilket kan komma att
efterfråga nya, hittills outnyttjade arealer.
Landskapet och naturmiljön är den råvara som turismföretagen förädlar och säljer som olika
upplevelser och oexploaterad mark är därmed en förutsättning för deras verksamhet.
Tystnad och storslagna vyer är också starkt förknippat med den fjällnära miljön, och det är
inte fastlagt i vilken utsträckning turism påverkas av de visuella effekter som en vindpark har
på landskapet.

3.9 Rennäring
Nordost om sjön Liten samt söder om Håckrenmagasinet är marken utpekad som
riksintressant för rennäringen, men enligt Länsstyrelsens digitala kartmaterial omfattas inte
Moskogenområdet av riksintresset. Enligt Tåssåsens sameby och Renbruksplan för landets
samebyar (Skogsstyrelsen) är Moskogen utpekad som riksintresseområde).
I den samiska markanvändningen spelar landskapet och dess betydelse en central roll för
hur samerna använt marken för bosättningar, arbetshagar, betesområden, jakt och
landskapet har också skapat historier och berättelser som överförts mellan generationerna.
Moskogen ingår i Tåssåsens samebys vinterbetesland. Tåssåsens Sameby har ca 50
medlemmar, varav ett tiotal är aktiva renskötare. Renskötseln och renen är en av de
viktigaste delarna i den samiska kulturen, då den har varit och är en stor del av många
samers liv. Området på norra sidan Håckren är ett viktigt betesområde för Tåssåsens Sameby
och har varit så under lång tid. Det var tidigare ett av Anarisets lappbys viktigaste
vinterbetesområden innan Anariset slogs ihop med Tåssåsens Sameby. När området
används för vinterbete kör samebyn renarna till området i lastbil, alternativt driver dem med
skoter, ibland helikopter. Renarna brukar släppas vid Moberget och till våren samlas de ihop
vid Håckrens västra del. Moskogen används inte som kalvningsland.
Samebyn tillämpar så kallat rotationsbete, där man låter vissa betesområden vila något eller
några år för att återhämta sig. Samebyn har flera betesområden som man försöker använda
minimalt. Samebyn kan i framtiden komma att använda betesmarkerna i Moskogen i större
utsträckning än tidigare då viss osäkerhet råder kring andra av Samebyns betesmarker. I
Rätan, där Samebyn har två vinterbetesgrupper, har ett 40-tal markägare stämt Samebyn,
men ännu finns ingen dom i målet. Samebyn håller även på att teckna ett nytt arrendeavtal
med markägare i Härjedalen. Osäkerheterna gör att Samebyn känner viss oro för framtiden .

3.10 Skogsbruk
Skogsbruk dominerar markanvändningen i Moskogen och har gjort så under lång tid. Många
avverkade ytor och skog av olika ålder visar på ett långvarigt rationellt skogsbruk. Persson
Invest äger en betydande del av området, men även andra markägare finns inom området.
Samtliga markägare måste ge sitt medgivande till att deras mark används för vindkraft och
JP Vind har därför upprättat avtal med alla som berörs.
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Moskogen har använts i rationellt skogsbruk under många år och består av skog i olika åldrar
samt föryngringsytor.

3.11 Användning av luftrummet
Åre Molanda flygplats
Vindkraftparken kommer i det planerade läget att ligga cirka sex km från Åre Molanda
flygplats som ägs och drivs av Åre Molanda Flygförening. Flygplatsen har funnits på platsen
sedan1965. Idag består den av en 860 m asfalterad landningsbana, ett grusstråk,
uppställningsplats för flygplan, hangarer, en sjöflyghamn samt en klubbstuga. Bland
Flygföreningens cirka 45 medlemmar finns både privatpersoner och företag. Privatflyg
bedrivs både av medlemmar med flygplan som är stationerade på Åre Molanda och av
besökande från övriga delar av Sverige samt Europa.
Norrlands flygskola bedriver pilotutbildning med Åre Molanda som bas, och ett antal företag
använder flygplatsen för firmaflyg. Även annan flygverksamhet använder flygplatsen
regelbundet eller tillfälligt, exempelvis polis/ambulansflyg.
Radiolänkar
Fyra stycken så kallade radiolänkstråk korsar Moskogen. Radiolänkar används för att med
digital teknik överföra information med högfrekventa radiovågor. Dessa radiovågor sänds ut
och tas emot med parabolantenner som normalt placeras i master för att uppnå den fria sikt
som krävs mellan sändare och mottagare. Ett fysiskt hinder, exempelvis i form ett
vindkraftverk kan störa förbindelsen mellan antennerna.
Radiolänkar används både civilt och militärt. Civila brukare är exempelvis Teracom, för
överföring av radio- och tv-program, samt Telia och övriga mobiloperatörer. Det militära
systemet används även av ”blåljusmyndigheterna”.
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4 MILJÖKONSEKVENSER
Vilka miljökonsekvenser vindkraftsanläggningen kan leda till beror på vilken typ av miljö
som blir påverkad. Påverkas ett känsligt naturområde med höga värden negativt blir
konsekvenserna exempelvis större än om ett mindre känsligt område med låga naturvärden
påverkas. Boendemiljöer påverkas på ett annat sätt än naturmiljön, rennäringen på ett annat
sätt än skogsbruket och så vidare. Nedan redovisas vilka konsekvenserna bedöms bli utifrån
vem eller vad som blir utsatt för påverkan. Konsekvenserna graderas enligt skalan små –
måttliga – stora – mycket stora konsekvenser.

4.1 Allmänt
Störningar under drift
En vindkraftspark medför inga utsläpp eller andra former av föroreningar. Den påverkar dock
miljön den står i på olika sätt. Den mest påtagliga typen av miljöpåverkan från en
vindkraftspark är visuell då de utgör ett nytt, konstruerat inslag i landskapet som syns från
ibland ganska stora avstånd. Hinderljusmarkeringen kan medföra att vindkraftparken blir
synlig även i mörker, men beroende på vilken teknik som används kan de effekterna minskas
betydligt. Vindkraftverk ger även upphov till visst buller och skuggbildning. Störningar och
konsekvenser under byggskedet redovisas i kapitel fem.
Information
JP Vind strävar efter att fortlöpande informera närboende, markägare och andra som kan
komma att bli berörda om vilka aktiviteter som kommer att pågå, främst via sin hemsida:
www.jpvind.se men även på andra sätt om så krävs. För att säkerställa att
informationsarbetet fungerar kommer JP Vind att upprätta en informationsplan som visar
vilka aktiviteter som kräver särskild information till närboende och andra berörda.
Entreprenörens miljöplan
Entreprenören ska upprätta en miljöplan som ska granskas och godkännas av JP Vind innan
byggstart. Miljöplanen ska omfatta en beskrivning av hur entreprenören kommer att
uppfylla skyddsåtgärder och riktlinjer samt hur deras egenkontroll och dokumentation ska
ske.

4.2 Boendemiljöer – buller, skuggor och ljus
Buller, skuggbildning och ljus är de former av störningar som kan påverka boendemiljöer i
närheten av vindkraftparken negativt när vindparken tagits i drift. Avståndet till närmaste
fast boende från den planerade vindparken är cirka sex km.
För att störningarna ska bli så små som möjligt har utformningen av vindkraftverken gjorts
med hänsyn till den bebyggelse som finns i närheten. Hela parken har under utredningens
gång förskjutits söderut och därmed längre bort från samlad bebyggelse, och placeringen av
vindkraftverken har gjorts med hänsyn till fritidsboende för att undvika störningar från buller
och skuggbildning.
För att minska de negativa effekterna från hinderljusmarkeringen avser JP Vind att använda
så kallad microradar - utrustning som tänder ljusmarkeringen endast när ett flygplan eller en
helikopter närmar sig. Ett avtal har tecknats med en leverantör för ovan nämnda teknik för
planerad installation i Moskogen. Belysningen kommer även att så långt som regelverket
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tillåter dimmas ner nattetid samt avskärmas för att inte lysa upp marken närmast
vindparken. Ljusens blinkningar synkroniseras för att minska det totala antalet blinkningar.
Konsekvenserna som helhet för boendemiljöerna bedöms framför allt orsakas av
ljusstörningar från markeringsbelysningen. Med användning av microradar som håller
belysningen släckt den största delen av tiden bedöms konsekvenserna bli små och utan den
utrustningen blir konsekvenserna måttliga. En förutsättning är dock att länsstyrelsen ger JP
Vind tillstånd att använda utrustningen.
Buller
Ett vindkraftverk alstrar två typer av ljud. Ett mekaniskt ljud från maskinhuset och ett
aerodynamiskt svischljud som orsakas då vingarna skär genom luften. Hos moderna
vindkraftverk är det mekaniska ljudet försumbart och det aerodynamiska ljudet är det mer
framträdande. Det är också det mest naturlika ljudet då det påminner om vindsus i en skog.
Bakgrundsljud kan i vissa fall maskera ljudet från vindkraftverken. Vilket ljud som når fram till
mottagaren beror på väder och vindriktning.
Ljud mäts i enheten decibel (dB). Vid beräkning och mätning av buller används ofta ett
ekvivalentvärde (dB(A)) som motsvarar ett medelvärde mätt över en tidsenhet, exempelvis
ett dygn. Det har blivit en etablerad praxis att använda Naturvårdsverkets riktlinjer för
industribuller för reglering av ljud från vindkraftsparker. Tillämpningen stöds även av
Naturvårdsverket. Riktlinjerna säger att ljud från vindkraftverken inte får överskrida 40 dB(A)
utomhus vid bostäder.

Bilden visar vilka ljudnivåer som brukar uppmätas i vanliga miljöer av vanliga ljudalstrande aktiviteter och företeelser.
Bild: Boverket

Det finns inga fasta bostäder i närheten av eller inom vindkraftsparken där detta riktvärde
riskerar att överskridas, men några fritidsboenden finns inom området. JP Vind har därför
låtit göra en utredning som redovisar var det förekommer fritidshus och jaktstugor, se bilaga
8. Vindkraftsparken har utformats bland annat utifrån denna utredning.
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Eftersom JP Vind ännu inte valt leverantör av vindkraftverk kommer parkens slutgiltiga
utformning troligtvis att skilja sig något från nuvarande utformning. Länsstyrelsen kommer
dock att underrättas om justeringarna och få ta del av uppdaterade bullerberäkningar.

Isolinjerna visar vilka ljudnivåer som vindkraftverken kommer att ge upphov till på olika platser. Den blå linjen
markerar gränsen för ljudnivåer upp till 40 dB(A) som är riktvärdet för buller utomhus vid bostad.

Skuggor
Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör sig snabbt och kan skapa
irritation. Skuggornas utbredning är störst när solen står lågt, främst vid solens upp- och
nedgång under våren och hösten. Med större avstånd från verken tunnas skuggorna ut och
blir mindre tydliga. Vid cirka 1,5 km avstånd kan skuggorna uppfattas, men då endast i form
av en diffus ljusförändring. Var den absoluta gränsen för skuggan går är svår att avgöra, men
enligt Boverkets Vindkraftshandbok visar erfarenhet på att ingen skuggeffekt uppfattas på 3
km avstånd.
Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk, men praxis är att
använda tyska rekommendationer (förordningen WEA-Schattenwurf-Hinweise). Den innebär
att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar
per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om
dagen.
Vindparkens utformning har anpassats efter beräkningar av skuggutbredningen för att
fritidsboenden i närheten av vindkraftsparken inte ska påverkas på ett sätt som överskrider
de riktlinjer som tillämpas.
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Kartan visar utbredningen av skuggor från vindkraftverkens rotorer.

Ljus
Skenet från hindermarkeringsljusen kommer att utgöra en störning för närboende, främst
under mörker. Genom att ljusen reflekteras skapas ett indirekt sken som lyser upp området
kring parken vilket kan upplevas som störande i ett område som annars ligger i mörker
nattetid. Hur ljusen reflekteras är mycket beroende av vädret. Molniga nätter bedöms
reflektionen bli som störst. Användning av microradar kan minska störningarna avsevärt.

4.3 Landskapsbilden
Bedömning
Vindkraftverken kommer att vara målade i en gråvit färg samt utformas enhetligt utan
logotyper eller reklam. Uppställningsytor, fundament, och kringanläggningar kommer så
långt det är möjligt att anpassas till terrängen för att smälta in i miljön. Konsekvensernas
storlek skiljer sig åt mellan olika platser men varierar mellan små och mycket stora.
JP Vind har tagit fram en landskapsbildanalys för att utreda vilka konsekvenserna för
landskapsbilden skulle bli. Analysen bifogas MKBn (bilaga 3). En vindpark vid Moskogen
kommer att förändra landskapsbilden på ett genomgripande sätt. Graden av påverkan ligger
dock i varje betraktares öga beroende av vilken anledning man vistas i området, vilka
förväntningar man har och vad man tycker om vindkraft. Hur mycket vindkraftverken
påverkar beror också på var man står i landskapet; om de syns över huvud taget, om de
sticker upp över skogskanten på nära eller längre håll eller blir ett blickfång mot fjällvyerna.
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Var man befinner sig i landskapet har stor betydelse för hur man uppfattar vindkraftverken.

Flest boende och resenärer kommer att se vindparken sticka upp ovanför skogskanten i
söder längs E14 mellan Mörsil och Undersåker på ca 5-7 km avstånd. Det rör sig om
storleksordningen 2800 bofasta samt resande med tåg och bil.
Konsekvenserna bedöms som Stora där flertalet verk kommer att synas; utmed E14 från
Järpen till Undersåker, inklusive Mo och på höjder ovanför vägen. Konsekvenserna i övrigt
bedöms som Små till Måttliga. Mycket stora konsekvenser blir det för de fåtal boende i Järpen
som har fjällutsikt mot söder i samma riktning som vindparken.
Resenärer och de boende vid Mattmars kyrka, 19 km ifrån Moskogen, kommer att se
vindparken mot Hottögs- och Ottfjället i sydväst vid sidan av vyn mot Oviksfjällen.
Konsekvenserna bedöms som Måttliga då parken ligger vid sidan av vyn. Samma
bedömning gäller för de fjäll 12-24 km ifrån där vindparken kommer att ligga i
utsiktsriktningen mot andra fjäll, men i utkanten av riksintresset ”obrutet fjäll”.
Konsekvenserna för utsikten från Hottögsfjället i Vålådalens natrureservat bedöms dock som
Stora då vindparken ligger nära; 5,5 km ifrån. Konsekvenserna för lanskapsbilden bedöms
som Små för det Ölandsstora naturreservatet Vålådalen som helhet eftersom Hottögsfjället
skärmar av reservatets östra, mest besökta områden.

4.4 Naturmiljö
När vindkraftverken står på sin plats påverkar de inte naturmiljön påtagligt. Viss risk finns för
att rovfåglar flyger in i de roterande delarna under jakt, men övrigt djur- och växtliv bedöms
inte komma till någon större skada. Konsekvenserna för naturmiljön som helhet bedöms
med de skydds- och anpassningsåtgärder som JP Vind åtar sig som små.
Värdefulla områden som omfattas av någon av nedanstående skyddsformer undviks helt i
placeringen av vindkraftverk, transformatorstationer och servicebyggnader. Vägar dras i den
mån det är möjligt utanför dessa områden:







Natura 2000-områden
naturreservat/planerade naturreservat
områden som omfattas av biotopskydd
nyckelbiotoper
våtmarker som länsstyrelsen klassificerat till klass 1 eller 2, om våtmarker av
lägre klassning berörs kommer samråd med länsstyrelsen att ske
områden med höga naturvärden som identifierats i naturvärdesinventeringen
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För att skydda vattenmiljöer kommer JP Vind att visa hänsyn på flera sätt: Vägar ska i
möjligaste mån dras utanför våtmarksområden, men om vägarbeten berör myrar eller
sumpskogar kommer stor vikt att läggas på att minimera störning av de hydrologiska
förhållandena.
Omgrävning av vattendrag ska undvikas så långt det är möjligt, men är det nödvändigt ska
utformningen av den nya sträckan sträva efter att likna den ursprungliga.
Diken där avrinning från vägar samlas kommer där så är möjligt att avslutas i närliggande
torvmark för att undvika att vattendrag grumlas. Där det inte är möjligt att leda vattnet till en
tovmark ska fördröjnings/sedimentationsmagasin anläggas där partiklar tillåts sedimentera
innan vattnet släpps ut i ett vattendrag. Med ovanstående skyddsåtgärder bedömer JP Vind
att påverkan på motstående intressen endast kommer att bli marginell. Om större inverkan
befaras uppstå kommer JP Vind att anmäla aktuell åtgärd till tillsynsmyndighen.

Rätt lagd vägtrumma som inte orsakar vandringshinder.

Habitat
En viss fragmentering av området kommer att ske på grund av nya skogsbilvägar och andra
öppna ytor som krävs för anläggandet av vindparken. Dessa ytor kan för vissa växter och djur
utgöra barriärer som de har svårt att sprida sig över och därför riskerar att bli isolerade. De
konsekvenser som vindparken medför i form av fragmentering bedöms dock som små då
landskapet där parken planeras utgörs av ett brukat skogslandskap som redan genomkorsas
av skogsbilvägar och delvis består av kalhyggen.
En annan aspekt av den avverkning som kommer att göras är att biotoper förändras. Där
delar av sammanhängande skog avverkas skapas nya öppna ytor och kantzoner där
solinstrålning, åtkomst för vind och andra parametrar i det som utgör mikroklimatet på
platsen förändras. Detta medför i sin tur att nya arter som är bättre anpassade för de nya
förutsättningarna kommer att etablera sig på platserna och till stor del konkurrera ut de
ursprungliga. Eftersom särskilt värdefulla/känsliga områden kommer att undantas bedöms
konsekvenserna av förändringarna i artsammansättning som små.
Vilt
Vilt inom området påverkas främst under byggskedet då aktiviteten i området kommer att
vara som störst. Under driftstiden är förhållanden inom vindparken mer stabila och den
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mänskliga närvaron är mycket liten jämfört med byggtiden. Inga särskilda skyddsåtgärder
vidtas då konsekvenserna för vilt i området bedöms bli små.
Fladdermöss
Vindkraftverkens placeringar i Moskogen ligger relativt högt, strax under 500 meter till drygt
650 meter. På den höjden förekommer inte fladdermöss i någon större frekvens eftersom
tillgången på insekter minskar med ökad höjd och bistrare klimat. Därför är det inte troligt
att en vindkraftspark i föreslagen utformning kommer att påverka fladdermusbestånden på
ett påtagligt sätt.
Rovfåglar
Rovfåglar riskerar att kollidera med vindkraftverkens rotorblad då de jagar inom
vindparksområdet. För att minska riskerna brukar man se till att det finns ett skyddsavstånd
mellan identifierade bon och vindparkens närmsta vindkraftverk. Skyddsavstånd bör
anpassas efter fåglarnas sätt att använda området där reviren, topografin och läget på
eventuella bon spelar in. JP Vind bedömer avståndet mellan vindparken och de bon som
identifierats under utredningen är tillräckligt.

4.5 Kulturmiljöer
Vindkraftverken kommer inte att hamna i konflikt med några lagskyddade fornlämningar
eller övriga kulturhistoriska lämningar. Dels förekommer mycket få lämningar inom
vindparksområdet, dels vindparken utformats med hänsyn till de lämningar som finns.
Om justeringar av parkens utformning leder till att någon vägdragning eller annan
anläggning hamnar i närheten av en fornlämning eller annan lämning kommer denna att
märkas ut och skyddas vid markarbeten.
Endast mycket få lämningar har påträffats i området, och dessa kan utan större insatser
bevaras. Lämningarna representerar inga omistliga värden utan utgör ett representativt
urval av den sorts lämningar som normalt sett finns i dessa typer av skogslandskap. I det här
fallet fäbodlämningar och spår efter skogsbruk.
Sett ur ett vidare perspektiv kommer vindkraftparken att förändra kulturlandskapet som är
de kulturhistoriska lämningarnas miljö. Idag utgörs dock området till stor del av det
moderna skogsbrukets produktionslandskap som i sig har mycket lite gemensamt med det
landskap som fanns då lämningarna var i bruk. I samband med etableringen övergår dock
landskapet från skogsbrukets produktionslandskap till vindbrukets produktionslandskap.

4.6 Friluftsliv och turism
Själva upplevelsen av aktiviteter i området kan komma att påverkas av vindkraftverkens
närvaro beroende på utövarens inställning till vindkraft. Friluftsliv inom parken påverkas
därför i viss mån. Friluftsliv och turism utanför Moskogen bedöms dock inte påverkas i någon
större utsträckning och konsekvenserna bedöms sammantaget bli små.
Stammarna av vilt bedöms inte påverkas märkbart av vindparken då bortfallet av bete är
försumbart och därmed bedöms inte jakten komma att påverkas i någon större utsträckning.
Om någon skoterled blockeras av vindkraftparken kommer JP Vind att samarbeta med
ansvarig skoterklubb för att ersätta leden med en ny.

Sida 34

Vindparken kommer att vara synlig från Trillevallens skid- och fjällanläggningar på cirka 10
km avstånd väster om området. Vindparken kan även komma att synas från andra
fjällanläggningar då man befinner sig på högre höjder och framför allt vid klart väder. De
flesta som besöker dessa områden passerar förbi Moskogen på väg till sina destinationer.

Fotomontage som visar hur vindkraftparken kommer att synas från Trillevallen, på cirka 10 km avstånd.

Turismen är en stor näringsgren i Åre kommun, och det finns ofta en rädsla att en
vindkraftspark kan minska områdets dragningskraft på turister. Det finns dock inga kända
tecken på att svenska turistområden i vindkraftspåverkade landskap så som Gotland och
Öland har förlorat besökare sedan vindkraftverk började etableras i Sverige.
Vindkraftverkens närvaro i landskapet kan uppfattas som störande, men beroende på
inställning hos betraktaren kan det även utgöra ett positivt inslag. Vindkraften kan för vissa
verka som en symbol för hållbarhet och förnybar energi.
I områden som upplevs som opåverkade, kulturmiljöer med särskilda upplevelsevärden och
dit människor söker sig för rekreation kan själva förekomsten av anläggningar av typen
vindkraftverk upplevas som störande och minska områdets dragningskraft, särskilt inom
kustnära områden och i fjällkedjan. Största turistorten i Jämtlands län med vindkraftverk är
Bydalen med stort utbud av utförsåkning. Ett vindkraftverk står väl synligt ovanför
huvudliften men någon negativ effekt för besöksnäringen har inte kunnat konstateras.

Fotomontage av vindkraftparken från kabinbanans toppstation i Åre. Moskogen ligger centralt i bilden markerad av
ellipsen.

År 2002 genomfördes en undersökning av turisters attityder till en simulerad utbyggnad av
vindkraftverk i ett antal områden i västra Härjedalen. Svaren skiljde sig åt beroende på vilka
aktiviteter man i huvudsak ägnade sig åt. Mest negativa var sommarsäsongens fiskare och
vandrare, följt av turåkare vintertid. Mest positiva var skoteråkarna och utförsåkarna. Studien
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visar också att turisterna hellre ser grupper av vindkraftverk än enstaka, utspridda verk. Om
vindkraftverken finns i området utan att synas uppger mellan 80 och 90 procent av
turisterna att de är positiva eller neutrala till att vistas där.
I Skottland genomfördes 2002 en studie av turisters attityder till vindkraft. Studien
genomfördes på uppdrag av bl.a. brittiska vindkraftsföreningen i Argyll and Bute, som har
den största vindkraftskoncentrationen i Skottland. Området är dessutom känt för det vackra
landskapet, som är en turistattraktion. Resultatet visade att vindkraft och turism kan fungera
tillsammans och att vindkraft även kan ha en positiv inverkan på turismen. I en rapport från
2006 gjorde brittiska vindkraftsföreningen en genomgång av undersökningar om
vindkraftens påverkan på turismen i Storbritannien. Resultatet visade på en mycket liten
negativ påverkan och att det också fanns positiva effekter, som att vindkraftsparkerna själva
till och med kan bli turistattraktioner. I Sverige har till exempel vindkraftverken vid
Näsudden på Gotland och Utgrunden i Kalmarsund blivit besöksmål för turismen.

4.7 Rennäring
JP Vind har fört samråd med Tossåsens sameby för att få deras synpunkter på projektet och
hur det kommer att påverka förutsättningarna för rennäringen.
För renskötseln är det främst den ökade fragmenteringen av landskapet som orsakar
problem då betesmarkerna styckas upp och förflyttningarna mellan årstidslanden försvåras.
Detta kan bland annat leda till att betesbeteendet hos renhjorden förändras. Vanliga
konsekvenser av ingrepp i renbetesområden är att renarna undviker området i större
utsträckning och att en verksamhet medför barriäreffekter. Det innebär att renen reducerar
sin användning nära ingrepp för att undgå stressituationer och för att få betesro.
Infrastruktur, transporter och mänsklig aktivitet innebär att vindkraftsparker kan få relativt
stora effekter lokalt på närområdet. Denna typ av verksamhet kan också få mer regionala
effekter för rennäringen om renarnas beteende i ett större område förändras. Det går inte
heller att utesluta vissa effekter efter att verken har avvecklats eftersom renarna kan ha
ändrat sitt beteende och börjat använda alternativa områden.
En vindkraftpark medför att betesmark försvinner där vindkraftverk, vägar och ledningsgator
anläggs. I en vindkraftpark minskar betesmarken framför allt på höjdlägen vilket kan göra
det svårare för renarna att hitta bete då tillgången i lägre liggande terräng är liten. Ökad
mänsklig aktivitet inom området är också en störning, framför allt under byggskedet, men
även senare vid underhåll och service av vindkraftverken.
Om renarna uppehåller sig i närheten av vindkraftverken kan det orsaka problem för
renskötarna då renflocken ska samlas ihop. Då uppsamlingen görs med hjälp av helikopter
blir det svårt att komma tillräckligt nära renarna. Det samma gäller vid uppsamling med
hjälp av skoter, då det även finns risk för iskast från vindkraftverkens rotorer.
För att minska störningen från vindparken bör samråd hållas mellan JP Vind och Samebyn.
Samebyn ser helst att byggskedet pågår under månaderna maj-september. Senare på året
ökar risken för att renarna ska störas och det blir viktigt att föra en dialog med Samebyn.
Samebyn anser också att det är viktigt att de får ersättning som kompensation för intrång
och störningar.
För att rennäringen långsiktigt inte ska lida skada av en vindkraftsetablering i Moskogen
kommer JP Vind att anpassa projektet efter rennäringen.
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Vägar och vindkraftverk föreslås byggas under perioden maj-september då inga
renar finns i området.
I de fall det ur rennäringens synvinkel inte är lämpligt att avverka skog vintertid kan
viss avverkning efter samråd med samebyn komma att ske sommartid.
Vägar inom området kommer att plogas sparsamt för att inte renarna ska spridas
över för stora områden. Samråd kommer att ske med samebyn innan vägar plogas.
JP Vind kommer att upprätta en plan över hur markerna ska återställas efter att
vindkraftverken monteras ned.
En arbetsgrupp med kontaktpersoner från samebyn och sökanden bildas
Utbildning av personal under bygg- och driftsskedet

Den planerade vindkraftsparken utgör endast en liten del av samebyns totala
vinterbetesland, och området där den planeras är redan i stor utsträckning påverkat av
skogsbruk med föryngringsytor och vägar som genomkorsar området.

4.8 Skogsbruk
Markanvändningen i området domineras av skogsbruk som till övervägande del bedrivs av
Persson Invest. Med övriga markägare vars mark påverkas har JP Vind upprättat
överenskommelser.
Etableringen medför att vissa ytor avverkas permanent för att ge plats åt vindkraftverken
och nya vägar. Ytterligare ytor som kommer att avverkas för att skapa plats under
byggskedet kan sedan tillåtas växa upp igen. Skogsbruket bedöms kunna fortgå förutom på
den mark som vindkraftverken tar i anspråk. Med vindkraftsparken kommer också
förstärkning och utbyggnad av vägnätet i området vilket ökar tillgängligheten även för
skogsnäringens transporter av timmer och skogsmaskiner. Konsekvenserna för skogsbruket
bedöms totalt som små.

4.9 Luftrummet
En fristående utredning har tagits fram för att klargöra vindkraftparkens eventuella påverkan
på Åre-Molanda flygplats, se bilaga 7. Utredningen visade på att några av placeringarna i
den ursprungliga utformningen av vindkraftparken påverkade Molanda negativt. Utifrån de
resultaten har vindparken anpassats och JP Vind bedömer att vindparken inte kommer att
orsaka Åre-Molanda någon skada.
Vindkraftverken kan komma att störa de radiolänkar (2 st) som löper genom luftrummet över
Moskogen och minska deras prestanda genom reflektion och spridning av radiovågor. JP
Vind har låtit utreda vad som är ett lämpligt skyddsavstånd för att inte störa radiolänkarna
och har sedan utifrån Teracoms eget kartmaterial anpassat placeringen av vindkraftparken
med en skyddszon till radiolänkarnas stråk. Därmed anser JP Vind att man inte kommer att
orsaka någon skada på radiolänkarnas prestanda.
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5 BYGGSKEDET
5.1 Störningar under byggskedet
Byggskedet beräknas pågå under cirka två år och under den tiden kommer många
transporter att krävas. Transporter och byggnadsarbeten kommer att orsaka tillfälliga
störningar i form av buller, vibrationer och avgasutsläpp. Störningarna kommer framför allt
att märkas längs anslutningsvägarna och vid arbetsintensiva platser inom parken.

5.2 Hantering av fyllnadsmassor, kemikalier och avfall
Fyllnadsmassor
Persson Invest kommer att separat ansöka om tillstånd för att bryta bergmaterial inom
området för krossning. Övriga massor som sand och morän kommer i möjligaste mån att tas
från befintliga täkter i närområdet utanför vindparken.
Inom anläggningsområdet eftersträvar man en massbalans genom att befintligt
schaktmaterial återanvänds i största möjliga mån. Innan massor skickas på deponi ska
entreprenören undersöka om det går att få avsättning för dessa inom vindparksområdet.
Den entreprenör som upphandlas ska redovisa en masshanteringsplan med definierade
mängder och platser för schakt respektive fyllnad som JP Vind ska godkänna.
Avtäckningsmassor återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning.

Massupplag i närheten av Molanda. Inom projektet strävar man efter massbalans med så få masstransporter som
möjligt in och ut från området.

Kemikalier
Entreprenören ska upprätta en förteckning med produktblad över alla kemikalier som
används i arbetet och registrera hur stora mängder som förs in och används i området.
Kemiska produkter ska hanteras på sådant sätt att förorening av mark och vatten undviks.
Tankar och fat för bränslen ska förvaras på sådant sätt att hela volymen kan samlas upp vid
eventuellt läckage. Förvaringsutrymmet ska vara låst för att undvika stöld och skadegörelse.
Absorptionsmedel för oljeupptagning i samband med spill ska finnas i direkt anslutning till
bränsleförvaringen. Tankar och fat ska inspekteras regelbundet för att undvika läckage.
Tankning och service av arbetsmaskiner ska ske på därför avsedd plats. I de fall det inte är
lämpligt ska entreprenören redovisa en rutin för hur detta ska ske på ett säkert sätt. Tillsyn av
slangar på maskiner ska ske regelbundet och dokumenteras för att läckage ska kunna
förebyggas. Entreprenören ska upprätta en åtgärdsplan för akut förorening.
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Saneringsutrustning för oljeläckage ska finnas i samtliga arbetsmaskiner och fordon och
denna ska vara anpassad efter den mängd olja som kan komma att läcka från maskinen.
Maskiner får inte ställas upp närmare än 25 m från vattendrag eller diken som leder till dessa
för att minska riskerna för läckage av oljor, kylvätska eller frostskyddsvätska till vattendrag.
Avfall
Avfall ska tas om hand och hanteras enligt gällande lagar. Lagring ska ske på sådant sätt att
risker för utsläpp minimeras. För att sortering och lagring ska ske på ett säkert sätt kommer
avfallsbehållare att placeras ut på central plats inom parken under byggskedet. Eldning av
avfall kommer inte att förekomma.
Farligt avfall ska förvaras i servicebyggnaden, skilt från annat avfall. Där ska finnas ett
utrymme som är invallat eller på annat sätt utformat för att förhindra spill. Avlopp från
manskapsbodar samlas lämpligtvis upp i tank. Alternativt anläggs avloppsanläggning med
trekammarbrunn och infiltration.

Avfallstyp

Fraktioner

Föreslagen mottagare.

Trä

trämaterial från konstruktioner,
trälådor, kabeltrummor, lastpallar

Samlas ihop vid miljöstation och
lämnas för återanvändning eller
skickas till anläggning för
förbränning

Plastförpackningar

skyddsemballage

Samlas ihop vid miljöstation och
lämnas för återanvändning eller
skickas till anläggning för
förbränning

Kablar

restmaterial
från installation

Samlas ihop vid miljöstation och
transporteras till godkänd
återvinningsanläggning

Metall

armering

Samlas ihop och sorteras vid
miljöstation och transporteras till
godkänd återvinningsanläggning

Farligt avfall

överblivet bränsle,
använd olja, färgrester,
rengörningsmedel, mm

Samlas ihop och sorteras i särskilt
avsatt utrymme för farligt avfall
och transporteras till godkänd
avfallsstation

Övrigt

blandat avfall

Samlas ihop och transporteras till
godkänd avfallsstation

Avvikelser
Vid spill, läckage eller andra former av störningar som kan leda till oönskade konsekvenser
ska entreprenören underrätta JP Vind omedelbart. Om inte JP Vind går att nås ska
tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) istället kontaktas. Om man i något avseende måste
frångå ovanstående riktlinjer ska entreprenören först informera JP Vind som beslutar om
samråd med tillsynsmyndigheten ska ske.
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5.3 Transporter under byggtiden
Tabellen nedan redovisar en uppskattning av antalet transporter som anläggningen
kommer att generera. Samtliga transporter som redovisas är lastbilstransporter.
Större delen av materialtransporterna under byggskedet kommer att ske inom parken och är
därmed mycket korta.

Transporter
under byggtid

Transporter
under driftstid
(per år)

Typ av transport
(lastbil)

Antal transporter
(enkel väg)

Inom/utom
området
(i huvudsak)

Berg-/grusmaterial för nya vägar

7200

inom

Berg-/grusmaterial för förstärkning
av befintliga vägar

900

utom

Betong för fundament*

2500

Inom/utom

Sand till kabelgravar

250

utom

Konstruktionsmaskiner

2000

inom/utom

Vindkraftverken med tillhörande
utrustning

400-600

utom

Kranar

40

utom

Personaltransporter

20000

utom

Servicetransporter

ringa

inom

Personaltransporter

ringa

utom

*beror av var tillverkning av betongen görs: lokalt inom området eller utifrån, samt antalet fundament som kommer
att behövas.

Antalet transporter för berg-/grusmaterial beräknades med hjälp av: väglängd x vägbredd (5
m) x lagertjocklek (0,25 m) x densitet på massa (1,8 ton/m3) / ton per bil. Normalt lastas cirka
30 ton per lastbil.
I beräkningen av betongtransporterna antogs att samtliga vindkraftverk förankras med
gravitationsfundament där volymen betong per vindkraftverk är cirka 400 m3. Mängden
betong per betonglastbil uppskattas till 7 m3. Antalet betongtransporter kommer att minska
om vindkraftverk förankras i berg.
För beräkning av transporter som behövs för sand i kabelgravar har antagits ett djup på 0,3
m, bredd på 0,5 m samt att kabelgravarna sträcker sig längs alla de nya vägarna inom
området.
För konstruktionsmaskiner har tidigare MKB från Kyrkberget, upprättad av Sweco 2007-0528, använts som schablonvärde (45 transporter per vindkraftverk). Likaså har tidigare MKB
från Kyrkberget använts som schablonvärde för persontransporter (455 persontransporter
per vindkraftverk).
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Transporter av vindkraftverken till Moskogen
Varje vindkraftverk är uppdelat i ett antal huvuddelar som på grund av sin storlek oftast
kräver en lastbil med anpassat släp. Tabellen nedan visar hur vindkraftverken transporteras
uppdelade i sina huvuddelar.
Huvuddelar

Antal transporter med lastbil

Komplett maskinhus

1

Blad (3 blad ihop eller för sig)

1-3

Torn**

3-5

Kablar/instrument

1

Container med verktyg och generator
för resning/montering

1

Hub och noskon

1

Ingjutningsgods

1

Totalt antal transporter per vindkraftverk

9-13

** Avser torn av stål. Vid betongtorn ökar antalet transporter.

Moskogens vindpark har projekterats för ca 48 st. vindkraftverk. Det innebär att antalet
transporter från hamn till vindpark enkel väg kommer att uppgå till cirka
400-600 stycken.

5.4 Miljöpåverkan under byggskedet
Bullerstörningar
JP Vind kommer att följa riktlinjerna i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller
från byggplatser i fråga om boende. Undervisningslokaler och vårdlokaler finns inte inom
området. För boende gäller riktlinjerna i tabellen nedan.
Helgfri
måndag till
fredag
Dag 07-19
LAeq

Kväll 19-22
LAeq

Lördag,
söndag och
helgdag
Dag 07-19
LAeq

Bostäder för permanent boende och fritidshus
Utomhus vid
60 dBA
50 dBA
50 dBA
fasad
Inomhus
45 dBA
35 dBA
35 dBA
(bostadsrum)

Samtliga
dagar
Kväll 19-22
LAeq

Natt 22-07
LAeq

LAFmax

45 dBA

45 dBA

70 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Vid transporter inom närområdet föreslår JP Vind att buller från transporter max får uppgå
till 65 dB(A) vid fasad till störningskänslig bostad. Fordon och maskiner som används i
arbetet ska uppfylla bullerkraven i förordning (2001:1048) om buller från viss
utomhusutrustning.
Om det finns skäl att misstänka att riktvärdet om 65 dB(A) kan komma att överskridas ska
bullerberäkningar ske innan arbetena påbörjas. Vid eventuella klagomål ska JP Vind
informeras. Om tillsynsmyndigheten kräver det, ska bullermätningar utföras.
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Kan det konstateras att riktvärdena överskrids ska JP Vind åtgärda problemet och utföra nya
bullermätningar efteråt. Om ljudnivåerna fortfarande överskrider det föreslagna värdet ska
JP Vind erbjuda de boende ersättningsbostad under anläggningsskedet.
Inga byggnader bedöms ligga så till att de riskerar att påverkas av vibrationer från
sprängningsarbeten inom vindparksområdet. Områden som ska sprängas ska täckas över för
att undvika kaststen som kan skada personer som rör sig i området. Bergsprängningar
kommer endast att utföras dagtid mellan klockan 07 och 19.
Påverkan på mark och vatten
Med de skyddsåtgärder som redovisas i kap 5.2 anser JP Vind att riskerna för miljöfarliga
utsläpp till mark och vatten är små även under byggskedet.
Det är främst våtare områden som behöver skyddas från mekaniska skador från
arbetsmaskiner. Tyngre maskiner får därför inte köras i vatten eller i vattendragens
strandzoner och flyttbara broar ska användas vid passage av vattendrag. Om det behövs
tillfällig förstärkning över befintliga trummor ska förstärkningen i första hand utgöras av
körplåtar eller liknande för att minska omfattningen på markarbetena. På annan känslig
mark kan ris eller kavelbroar användas för att skydda marken.
För att inte vägtrummor ska skapa vandringshinder för fisk eller andra organismer i
vattendragen är det viktigt att de läggs på rätt sätt:





Trumman grävs ner under den naturliga bäckbottens nivå för att en naturtrogen
bottenbädd ska skapas i trumman.
Trummans bredd ska vara större än bäckens bredd, annars ökar vattnets hastighet
genom trumman vilket försvårar passagen för svaga simmare.
Trummans lutning ska helst inte överskrida 0,5 %.
I särskilt känsliga vattendrag får arbeten med trumläggning endast ske vid
lågvattenflöde utanför öringens lekperiod.

I de fall vägar måste anläggas över våtare områden kommer man att sträva efter att inte
påverka markvattenflödena. Där torvmäktigheten överstiger 1-2 m kommer nya vägar att
anläggas som ”flytande” (se kapitel 2.6) för att inte påverka markvattenflödena. Är torvlagren
inte lika mäktiga kommer traditionell urgrävning och återfyllning att användas som
förstärkningsmetod.
Om markavvattning krävs kommer JP Vind att söka tillstånd för detta hos länsstyrelsen enligt
MB 11 kap. 2 och 13 §. De nya vägarna inom området skall dock planeras så att avvattning av
omgivande mark begränsas.
Vilt
Vilt som normalt uppehåller sig i området kan störas under byggtiden och komma att
undvika området. Störningarna bedöms dock inte bli så stora att några bestånd hotas eller
påverkas allvarligt.
Jakten i område kan komma att påverkas negativt under byggskedet, men bedöms kunna
fortsätta som tidigare efter att vindkraftparken färdigställts.
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6 ALTERNATIV
Under arbetets gång har JP Vind diskuterat både alternativa lokaliseringar och alternativ
utformning av själva vindkraftparken. Det har man gjort i syfte att på bästa sätt optimera
projektet med minsta möjliga påverkan på miljön och motstående intressen.

6.1 Nollalternativ
Med nollalternativ menas en tänkbar utveckling av området om parken inte kommer till
stånd. I det här aktuella fallet betyder det att markanvändningen fortsätter som den gör idag
utan större förändringar då inga andra, alternativa planer finns i dagsläget för området.
Skogsbruk, rennäring och jakt är de typer av markanvändning som skulle fortsätta att
dominera.
Åre kommuns förslag till översiktsplan för vindkraft anger Moskogen som det enda område i
kommunen lämpligt för vindkraftsutbyggnad i större skala. Nollalternativet skulle därmed
kunna innebära att ingen större vindkraftsutbyggnad kommer till stånd i Åre kommun.

6.2 Alternativ lokalisering
Ett alternativt område öster om Sulviken, Åre kommun har studerats som alternativ plats för
eventuell vindkraftsexploatering. En etablering i det området skulle jämfört med
Moskogenområdet medföra större konsekvenser för framför allt rennäring och friluftsliv och
området valdes därför bort i ett tidigt skede. Ett annat skäl till lokaliseringen var att Åre
kommun varit positivt inställd till vindkraftsutbyggnad i Moskogen.

6.3 Alternativ utformning
Den utformning av vindparken som presenteras här är resultatet av ett kontinuerligt arbete
med att anpassa vindparken efter de olika motstående intressen som finns i området. I den
ursprungliga utformningen var vindparksområdet större, men har sedan minskats utifrån
hänsyn till:






Landskapsbild
Naturvärden
Molanda flygplats
Radiolänkstråk
Närhet till fritidsboende
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Kartan visar hur vindkraftparkens utformning
anpassats under projektets
gång efter miljövärden och
motstående intressen.

7 MÅLUPPFYLLELSE
7.1 Nationella miljökvalitetsmål och normer
Sveriges nationella målsättning är att svensk, landbaserad vindkraft ska producera
20 TWh år 2020. Moskogens vindpark förväntas producera 300 GWh vilket motsvarar 1,5 %
av målsättningen.
Riksdagen beslutade 1999 om att miljöpolitiken skulle föras med utgångspunkt i 15 st
miljömål som sedan utökades till 16 st. Målen definierar vart miljöarbetet på de 16 olika
områdena ska leda med det övergripande syftet att till nästa generation kunna lämna över
ett hållbart samhälle.
1 Begränsad klimatpåverkan
2 Frisk luft
3 Bara naturlig försurning
4 Giftfri miljö
5 Skyddande ozonskikt
6 Säker strålmiljö
7 Ingen övergödning
8 Levande sjöar och vattendrag

9 Grundvatten av god kvalitet
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
11 Myllrande våtmarker
12 Levande skogar
13 Ett rikt odlingslandskap
14 Storslagen fjällmiljö
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt- och djurliv

Sveriges 16 nationella miljömål
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Vindkraftsetableringen ligger direkt i linje med de första tre målen eftersom ökad
produktion av energi från förnybara källor minskar behovet av energi från fossila bränslen så
som olja och kol som förutom påverkan på klimatet även bidrar till försurning och försämrad
luftkvalitet. Tungmetaller och andra gifter sprids också till luften vid förbränning av fossila
bränslen.
En vindkraftpark medför inga utsläpp av avgaser eller andra kemikalier till miljön, men
påverkar landskapet den står i visuellt. Detta berör dock inte något av de uppsatta
miljömålen. Genom att vidta de skyddsåtgärder och anpassningar som JP Vind föreslår
kommer miljömålen inte att påverkas under byggskedet.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalken.
De fungerar som ett gränsvärde för vilken miljökvalitet man kan acceptera. Normer kan
meddelas av regeringen i förebyggande syfte, för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att
de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Det
finns idag fyra olika typer av miljökvalitetsnormer:





olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527)
olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
omgivningsbuller (SFS 2004:675)

När vindparken är i drift kommer den att bidra till att förbättra luftkvaliteten generellt
genom att delen förnybar energi på marknaden ökar. Under byggskedet kommer de många
transporterna att medföra avgasutsläpp från fossila drivmedel, men inte i sådan omfattning
att normen för utomhusluft kommer att överskridas.
Storsjön och Indalsälven mellan Storsjön och Dammån omfattas av miljökvalitetsnormer för
fiskvatten. Genom att vidta föreslagna försiktighetsåtgärder mot grumling av vatten och
uttransport av uppslammat material under byggskedet kommer dessa dock inte att
överskridas.

7.2 Regionala miljökvalitetsmål
För att konkretisera miljömålen har varje län brutit ned målsättningarna och anpassat dem
efter respektive läns förutsättningar för att man tillsammans ska uppnå de övergripande
målen. Det är länsstyrelserna i varje län som driver det regionala miljömålsarbetet.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har formulerat ett delmiljömål som direkt handlar om vindkraft
som säger att produktionen av vindkraft ska öka från 0,04 TWh år 2005 till minst 1,0 TWh
år 2015. Gemensamt med övriga län ska man underlätta och snabba upp tillståndsprocessen
samt stimulera till lokalt och regionalt ägande av vindkraft.
Detta är en del av ett övergripande klimatmål om att länet skall bli en fossilbränslefri region
där utsläppen av växthusgaser per capita i Jämtlands län ska minska med 50 % från år 1990
till år 2020. Vidare ska den fossilbränslefria produktionen av energi öka så att nettoexporten
av klimatneutral energi ökar med 2,6 TWh/år fram till 2015. I målet ingår också att stimulera
uppförandet av anläggningar som demonstrerar teknik för förnybar energiproduktion.
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Med de 300 GWh som Moskogens vindpark förväntas producera uppnår man 30 % av
produktionsmålet om 1,0 TWh energi från vindkraft. Vidare ligger projektet också i linje med
målet om att stimulera lokalt och regionalt ägande.
Med de skydds- och anpassningsåtgärder som JP Vind föreslår, främst i hänsyn gentemot
våtmarker med höga naturvärden bedöms inte vindparken medföra att något av länets
miljömål inte kan uppnås.

7.3 Hushållning med naturresurser
Hushållning med naturens resurser är en övergripande fråga i allt arbete med miljömål. För
att inte använda dessa resurser på ett ineffektivt sätt är det viktigt att markanvändningen
anpassas efter varje plats förutsättningar. Utnämningen av riksintressen, där olika
sektorsmyndigheter pekar ut områden som är viktiga för respektive sektor ur nationell
synvinkel, är ett led i att styra markanvändningen mot ett effektivt utnyttjande av
naturresurser. Den kommunala översiktsplanen integrerar riksintresseområdena i
planeringen av hur kommunens mark ska användas. En del av Moskogen är utpekad som
riksintresse för vindbruk. Platsen finns även med i Åre kommuns fördjupade översiktsplan för
vindkraft som lämplig för vindkraftsutbyggnad i större skala.
Under lång tid är det skogen som varit den naturresurs som utvunnits ur Moskogen. Även för
rennäringen har området varit, och är fortfarande en resurs för vinterbete. Att nu följa de
riktlinjer som finns i den fysiska planeringen och bygga ut området för vindkraft innebär att
området används mer effektivt. Vindkraften förbrukar inte några resurser när den står på
plats och utgör därför inget hot mot användning av marken som resurs för
skogsbruk/rennäring. Störningar kommer att bli märkbara under byggskedet, men
långsiktigt bör inte utbyggnaden leda till några påtagliga försämringar av förutsättningarna
för annan markanvändning.
När vägar, anläggningsytor och fundament ska anläggas kommer berg, grus och sand att
användas. Det ligger i JP Vinds eget intresse att minimera användningen av material och
därigenom hushålla med dessa naturresurser. Genom att återanvända befintligt
schaktmaterial som alstras i samband med markarbeten eftersträvar man massbalans inom
området. Där nytt bergmaterial behöver tillföras kommer det mest troligt att tas från täkter
inom området som Persson Invest kommer att söka tillstånd för. Naturgrus och sand
kommer att tas från befintliga täkter utanför vindparken.
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8 SAMRÅD OCH PRÖVNING
8.1 Genomfört samråd
Under perioden från hösten 2009 till hösten 2010 har JP Vind genomfört samråd enligt 6 kap
4 § Miljöbalken för Moskogens vindpark. Eftersom projektet skall antas medföra betydande
miljöpåverkan har samrådet skett utifrån de premisserna. Samråd har därför skett med
länsstyrelser, sektorsmyndigheter, kommuner, näringsidkare, organisationer samt
markägare och andra enskilda som antas bli särskilt berörda.
Samrådet inleddes under september 2009 med möten med Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Åre kommun. Inför dessa möten skickades ett underlag ut med information om
projektet. På mötena presenterade JP Vind vindkraftssatsningen ytterligare. Vid mötet med
Länsstyrelsen gjordes också ett platsbesök.
Under processen har JP Vind hållit tre möten öppna för allmänheten. Det första mötet hölls i
Undersåker den 12 november 2009. Inför det mötet skickades underlagsmaterial om
projektet ut till berörda markägare, organisationer, lokalt näringsliv och myndigheter.
Kallelse skedde även via annonsering i dagspress. Nästa möte hölls i Järpen den 22 juni 2010
och var ett rent informationsmöte varvid inget samrådsunderlag hade skickats ut utan
information om mötet hade skett via annonsering i dagspress samt på JP Vinds hemsida.
Den 23 september 2010 hölls ett formellt samrådsmöte i Järpen som föregåtts av
annonsering i dagspress samt utskick av samrådsunderlag till markägare, organisationer,
myndigheter och näringsliv.
Vid mötena har representanter från JP Vind presenterat projektet, svarat på frågor och tagit
emot synpunkter från mötesdeltagarna.
JP Vind har fört en dialog med Tossåsens sameby under året 2010 och under den tiden har
sammanlagt fem möten hållits. Dagordningen har följt riktlinjerna i VindRen som är ett
samarbetsprojekt mellan Svensk Vindenergi och Svenska samernas Riksförbund.

8.2 Synpunkter från samrådet
Under samrådet har en mängd synpunkter från projektet kommit in till JP Vind.
Synpunkterna finns tillsammans med JP Vinds svar som bilaga 9.
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9 SAMLAD BEDÖMNING
Att satsa på förnyelsebar energi bidrar till att uppfylla miljöbalkens mål om hållbar
utveckling. Det är också ett steg mot att uppfylla nationella såväl som regionala miljömål om
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och endast naturlig försurning.
Den planerade vindkraftparken i Moskogen skulle i full drift producera förnyelsebar energi
motsvarande 1 % av den målsättning som Sveriges riksdag antagit som planeringsram för
vindkraft inför år 2020. Produktionen är i samma storlek som hela Åre kommuns
energianvändning i dagsläget.
Energimyndigheten har pekat ut Moskogen som ett riksintresse för vindbruk vilket betyder
att marken anses väl lämpad för vindbruk ur ett nationellt perspektiv. Som ett led i den
sammanhållna fysiska planeringen har även Åre kommun i sitt tillägg till översiktsplan –
”Vindkraft i Åre kommun” som antogs den 16 juni 2010 lyft fram Moskogen som lämplig för
vindkraftsutbyggnad i större skala. Moskogen är den enda lokaliseringen i Åre kommun som
utifrån markanvändning och motstående intressen anses lämplig. Den planerade
vindparken är därmed ett steg direkt i linje med både regionala och nationella målsättningar
och riktlinjer.
Moskogen uppvisar mycket goda vindförhållanden vilket är en grundförutsättning för
projektet och dess bärighet. JP Vinds egna mätningar och produktionsberäkningar visar på
mycket goda förutsättningar för ett bärkraftigt projekt. Detta har man även fått bekräftat av
en fristående granskning av mätningar och beräkningar gjord av Kjeller Vindteknikk i Norge.
En vindpark i Moskogen skulle påverka landskapsbilden på ett påtagligt sätt då
vindkraftverken skulle utgöra nya, tydliga element i landskapet. Detta kan leda till negativa
effekter i form av minskad trivsel hos närboende, eller negativa upplevelser hos
friluftsutövare. Om det i sin tur leder till konsekvenser där turister undviker området eller
närboende väljer att flytta från trakten hänger till mycket stor del på inställning hos den
enskilde.
Turismen är en mycket viktig näringsgren i Åre kommun och det är därför av stor vikt att
större etableringar prövas ur olika perspektiv för att inte undergräva områdets
attraktionskraft. Moskogen är ett skogsområde präglat av rationellt skogsbruk utanför
fjällregionen och saknar potential för att dra större turistströmmar. En vindpark skulle dock
vara synlig från flera andra områden som är mer populära bland turister och friluftsutövare
och det är osäkert vilka konsekvenserna skulle bli för dessa områden.
JP Vind har anpassat projektet efter flera motstående intressen för att påverkan på miljön ska
bli så liten som möjligt. I en kommande byggprocess har man även för avsikt att vidta
skyddsåtgärder för att inte skada mark, vatten eller värdefulla naturvärden. Värdefulla objekt
kommer därför inte att komma till skada och JP Vind bedömer att vindparken kan anläggas
utan påtagliga skador på natur- och kulturmiljö.
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10

KÄLLOR

Länsstyrelsernas GIS-data: www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats: www.lansstyrelsen.se/jamtland
Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se
Boverkets webbplats: www.boverket.se
Åre kommuns webbplats: www.are.se
Energimyndighetens webbplats: www.energimyndigheten.se
Fördjupad översiktsplan för vindkraft, Åre kommun
Naturvärdesinventering
Örninvenering
Arkeologisk utredning
Landskapsanalys
Framkomlighetsanalys
Utredning Molanda
Utredning Teracom
Material från samråd
Teracom
Tossåsens sameby
Skogsstyrelsen
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