
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V indkraftens påverkan  
på fjällandskapet 

En delstudie knuten till 
Översiktsplanearbetet i 
Härjedalens kommun  
 
Anders Bramme Landskapsarkitekt LAR 

 
 
 







 1 

INNEHÅLL            Sid 
   
Grundtyperna i Norrlands inland   3  
   
Urvalet av studieområdena  4 
   
Landskapsanalysen   5 
 
Vindkraften i fjällandskapet  8 
 
Presentationstekniken   12 
 
Studieobjekten  
 
Grundsjön    13 
 
Lossen    19 
 
Digerberget   23 
 
Glötesvålen   25 
 
Kölsjöfjället   29 
 
Tänndalens skidområde  33 
 
Långbrottet   37 
 
Axhögen/Mittåkläppen   41 
 
Sammanfattning   44 
 
Snabbmanual   46 

 
 
 
 
 
 
 

FÖRORD 
 
Ett eller flera vindkraftverk har en avsevärd påverkan på landskapet. 
Detta arbete berör effekterna på fjällandskapet samt landskapen som 
anknyter till fjällregionen, t ex skogs- och förfjällsregionen. 
 
Fjällandskapets höga vindpotential och milsvida obebodda områden 
kan vid en snabb anblick verka mycket lämpligt för storskaliga vind-
kraftsanläggningar. Men som de flesta vet rymmer fjällen också 
många mycket höga natur- och kulturmiljövärden, värden som måste 
beaktas om vindkraften skall planeras in. Med detta arbete vill jag 
rikta uppmärksamheten på landskapets utseende och innehåll. För 
först när denna bild klarnat helt kan man väga in vindkraftens plane-
ring- och gestaltningsmässiga förutsättningar. 
 
För att utveckla bättre planeringsmetoder för vindkraft i översikts-
planearbetet i kust- inland samt fjällområdena har Energimyndig-
heten, Statens Naturvårdsverket, Boverket samt Riksantikvarie-
ämbetet initierat tre pilotprojekt i landet. 
 
Föreliggande arbete, ”vindkraftens påverkan på fjällandskapet” är en 
av sammanlagt fyra delstudier i ett större projekt ”Hållbar utveckling 
av vindkraft – metodutveckling för fjällområdena” som drivs av 
Länsstyrelsen i jämtlands län tillsammans med Härjedalens kom-
mun. Detta metodutvecklingsarbete är knutet till ett av de tre pilot-
projekten som berör fjällandskapet. 
 
De tre övriga delstudierna berör: 
 

1. Renars rörelse kring vindkraftverk 
2. Fjällturisters attityder till vindkraft 
3. Lokalt ägande av vindkraft, ett redskap för landsbygdsut-

veckling 
 
Projektet har finansierats med medel från: 
EG:s regionala fond, Mål 1, södra skogsregionen,  
Statens Energimyndighet, Statens Naturvårdsverk  
samt Härjedalens kommun. 
Projektägare har varit Länsstyrelsen i Jämtlands län. 
 
Datorvisualiseringarna kring studieobjekten är utförda av Mats 
Swensson, Borevind AB. Samtliga fotografier är tagna av författaren 
Anders Bramme utom bild sid 23, 33, samt två övre sid 35 Ulf Alex-
andersson, och bild nederst sid 36 Nils G Lundh. 
För övriga montage och kartor svarar författaren. 
 
Anders Bramme Landskapsarkitekt LAR 
020531 
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GRUNDTYPERNA  
I NORRLANDS INLAND  
-Som är relevanta för vindkraft 
 

I  utredningen ”Rätt plats för vindkraften” (SOU 1999:75) gjordes en 
schematisk överblick av det Norrländska inlandets landskapstyper 
med avseende på topografiska huvuddrag samt relevans för vindut-
nyttjande. Studien utmynnade i 7 st signifikativa grundtyper. Målet 
med studien och grundtypsindelningen var att karaktärsbestämma det 
Norrländska landskapet samt att dela in det i mindre och mer hanter-
bara områden, för att kunna väga in vindkraftens gestaltningsmässiga 
förutsättningar -hur det Norrländska landskapet och vindkraften 
lämpligast kunde mötas utifrån ett landskapsestetiskt perspektiv. 
Varje grundtyp kräver, visade det sig, sina speciella hänsyn och prin-
ciper för hur en vindkraftsetablering kan se ut.  
 
En av vindkraftens grundförutsättning är kraftig vind, och kraftig 
vind tillgodogör man sig genom högt belägna eller exponerade pla-
ceringar i öppna landskap. Med andra ord fullt synliga lägen i stor-
skaliga landskapsrum, och i dessa landskapsrum skall många intress-
en och anspråk samsas. Allra störst roll spelar de topografiska för-
hållandena -landskapets nivåskillnader och grad av brutenhet. En an-
nan viktig faktor som är så typisk för fjäll– och bergslandskapet är 
vindkraftens avståndseffekter, dess fjärrpåverkan. En viktig del av 
fjällupplevelsen är ju de djupa perspektiven och panoramorna. 
 

I den uppodlade älvdalen och 
kring  sjöarna är landskapsrummen 
ofta utdragna med en tydlig riktning. 
Kombineras dom med öppet vatten 
eller andra öppna ytor t ex uppodlade 
älvstränder skapas goda vindförhåll-
anden. Med orientering mot de för-
härskande vindriktningarna ökar för-
utsättningarna ytterligare. Ofta är inf-

rastrukturen redan utbyggd och lättillgänglig eftersom vägnät och 
bebyggelse ofta är lokaliserad till älvstränderna och källsjöar.  
Med tanke på att dessa landskap ofta är exploaterade, antingen med 
vägar, samhällen eller industrier kan vindkraften upplevas relevant-
are där än i de mer opåverkade områdena. En lämplig princip för an-
läggningens utseende kan vara att just anpassa sig till landskapets 
linjeföring och strukturen på de av människan skapade inslagen som 
t ex vägnät, kraftledningar och brukningsgränser. Likaså kan vind-
kraftverken lokaliseras till områden som redan bär spår av exploa-
tering. Typiska sådana i denna landskapstyp är tex kraftverk, vat-
tenmagasin och andra industrier knutna till vattnet och/eller träindu-
strin   

Bergkullterrängen karaktäriseras av uppstickande bergstoppar i 
skogslandskap. Kring dessa exponerade bergsformer kan det blåsa, 
speciellt om det är i kombination med närliggande slätter eller större 

myrområden och öppna vattenytor. 
Vindkraft kan i princip inordnas i 
dessa landskap utan större konflikt. 
Däremot är det svårt att finna enkla 
lösningar för en harmonisk gestalt-
ning eftersom topparna är små och 
med plats endast för ett fåtal verk. 
Ett mål bör alltid vara att samla alla 

verken till bestämda lägen, alltså större stationer istället för att sprida 
ut på flera olika toppar. 
 
Förfjällsterrängen  är en svag föraning om fjällvärldens uttryck och 
karaktär, dock inte med samma skala och höga skyddsvärden. Förf-
jällen karaktäriseras av uppstickande fjälliknande formationer ovan-
för trädgränsen, inte helt sällan omgivna av flackare myrområd-en 
eller kuperad skogsterräng. Läget i zonen strax intill den vindrika 
fjällkedjan medför höga energivärden. Skyddsvärdena är inte heller 
lika uttalade och tydliga som i den orörda fjällkedjan. Förfjällens 
läge i det delvis befolkade skogslandskapet gör att den påverkan kan 
begränsas till redan exploaterade områden. Liksom i den övriga fjäll-
världen och bergkullslandskapet kan fjärrpåverkan vara påtaglig ef-
tersom ytorna omkring ofta är flacka eller exponeras över större om-
råden. Den svagt modellerade förfjällsterrängen ställer däremot sär-

skilda krav för att uppnå en bra 
och harmonisk gestaltning i för-
hållande till det enskilda fjället 
och närlandskapet. De ständiga 
höjd-variationerna gör det svårt 
att skapa enhetliga former på an-
läggningen vilket annars kan 
uppfattas som alltför komplext 
och rörigt. Ett lämpligt utseende 

på en etablering kan vara en svag bågform eller linje som följer 
höjdkurvorna. Med tålamod går dessa linjer att finna. Den positiva 
effekten av denna lösning är att samtliga verk placeras på samma 
nivå vilket ger ett enhetligt och konsekvent utseende på hela anlägg-
ningen. Bågformen är dessutom en form som återkommer ofta i 
fjällmiljö; i dalgångar, krön samt i de svepande landskaps-rummen. 

  
Lågfjällsterrängen har svagt rundade trädlösa former med fjällslät-
ter, myrar och småsjöar. Lågfjällen har en hög vindpotential efter-

som det blåser kraftiga och jämna 
vindar. Lågfjällen ingår som regel i 
större sammanhängande fjäll-
områden, ofta oexploaterade och 
med höga skyddsvärden. Gestalt-
nings-mässigt kan denna typ jämfö-
ras med förfjällens förutsättningar 
och pro-blematik vad gäller mark-
ytans variation. Skillnaden i lågfjäl-

len är att man bör vara än mer uppmärksam på uppkomna och ibland 
oväntade fjärreffekter eftersom de ostörda värdena är mer framträ-
dande. 
 
Fjällslätten förekommer i anslutning till de flesta grundtyper medan 

platån mer hör hemma i låg- och högfjäll. 
Ytan kan vara kalfjäll eller fjällhed/björkskog 
och myrmarker. Karaktärsdraget är en större 
plan yta. Fjällslätten kan ha siktavgränsande 
element medan platån är öppen och karg. Des-
sa egenskaper stämmer väl överens med vind-
kraftens ytmässiga behov. På den plana ytan 
finns stort utrymme att skapa enhetliga struk-
turer; linjer, bågar, gitter etc. Fjärrpåverkan 
kan dessutom begränsas såvida det inte är frå-
ga om en högt belägen exponerad fjällplatå. 

 
De djupa dalgångarna förekommer mer i anslutning till högfjällen. 
Dom karaktäriseras av djupa raviner med stora höjdskillnader och 
tydliga landskapsrum. I dessa dalgångar kan det blåsa, ofta styrt av 

lokala topografiska förhållanden. De 
djupa dalgångarna återfinns oftast i 
anslutning till hög- och låg-fjällen var-
för skyddsvärdena är mycket höga. En 
anläggning i denna landskapstyp bör 
ansluta till befintligt landskapsrums 
riktning samt befinna sig på samma 
nivå. Av naturliga skäl är det här fråga 

om lågt placerade anläggningar varför fjärrpåverkan torde bli be-
gränsad till det lokala landskapsrummet. 
   
Högfjällsterrängen förekommer i de centrala delarna av fjällkedjan 
samt som enstaka massiv utanför. Högfjäll kallas de fjäll som över-
stiger 1200 m. Högfjällen omges av lågfjäll. Kring högfjällen blåser 
det ofta och mycket. Den många gånger dramatiska topografin med 

vassa kammar och djupa raviner i 
kombination med extremt begränsad 
tillgänglighet gör att högfjällen sällan 
ens är tänkbara för vindkraft. Högfjäl-
len har ett unikt värde och ingår ofta i 
större sammanhängande orörda områ-
den. De mycket höga skyddsvärdena 
är en begränsning för vindkraftsut-

byggnad. Man bör också vara uppmärksam på att högfjällens starka 
symbolvärde påverkas även vid en etablering i närheten.  
 
I Härjedalens landskap kan man med säkerhet peka ut 4 st av dessa 
grundtyper; Bergkullslandskapet, förfjällen samt lågfjäll och slät-
ten/platån. Högfjäll; fjäll över 1200 m med vassa kammar före-
kommer, dock i mycket begränsad omfattning. Den uppodlade älv-
dalen i storskalig mening finns inte, däremot förekommer dalgångar 
av mindre karaktär samt större öppna vattenytor i anslutning till 
magasin och källsjöar.  
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URVALET AV STUDIEOMRÅDENA  
-Med stöd av grundtyperna samt de lokala förhållandena 
 
I denna delstudie prövas en praktisk tillämpning med vindkraft i de 
ur vindkraftsutredningen utkristalliserade grundtyperna. I den reella 
verkligheten tillkommer dock nya lager eller situationer som måste 
adderas till grundtyperna. Dessa situationer kan vara resultatet av 
mänsklig påverkan som t ex en bilväg, by eller ett vattenmagasin. El-
ler en mer komplex situation i landskapet än vad som kan insort-eras 
under grundtyperna. Dessa mer komplexa situationer uppstår särskilt 
och ofta i fjällvärlden eftersom landskapen ”vävs” in i varan-dra och 
för att fjärreffekter är så uppenbara i öppen, exponerad terräng. 
Landskapen och händelse i dessa påverkar således varandra. 
 
Kring varje studieobjekt har jag fokuserat på några speciella fråge-
ställningar. Dessa frågor utforskas eller prövas särskilt i de kom-
mande analyserna. Frågeställningarna har naturligtvis ett specifikt 
värde för varje studieobjekt med äger även en hög grad av general-
itet. Grundprincipen för en fråga men också för dess lösning skall gå 
att översätta till liknande situationer och förutsättningar i andra om-
råden eller kommuner i det Norrländska landskapet, de fall vindkraft 
kommer att diskuteras. 
För att få ett bra underlag till värde- och konfliktdiskussionen som 
alltid uppstår presenteras en ytterligare spridning i urvalet. Mer eller 
mindre kontroversiella studieområden har valds in; från orört fjäll-
område med höga skydds- och bevarandevärden till starkt påverkade 
områden som t ex ett regleringsmagasin intill en större väg. För att 
finna en lämplig metodik, samt för att få ett brett bildunderlag för 
andra fjällområden i Norrland är alla studieobjekt föremål för en 
”fiktiv” etablering. Att ett område är studerat i Härjedalens kommun 
betyder alltså inte att det med nödvändighet är tilltänkt för vindkraft, 
detta bör poängteras särskilt. 
 
Denna studie ingår endast som ett kunskapsunderlag för översikts-
planearbetet i Härjedalens kommun beträffande vindkraftsfrågor. 
 
Grundsjön (1) 
Vattenregleringsmagasin i nära anslutning till lågfjällsområde med 
kraftig exploateringspåverkan. Lokala turist- och rekreationsvärden. 
Populärt och rikt fiskevatten. 
  

• Hur kan vindkraft samverka i positiv mening med bef exploa-
tering? 

• Områdespåverkan vid låg resp högt placerad anläggning. 
• Vilka produktionsvärden ger en likvärdig anläggning vid en 

låg resp högt placerad etablering? 
• Hur kan vindkraft anpassas till bef. strukturer i landskapet? 
• Hur kan de viktigaste visuella kvaliteterna från vissa bestäm-

da platser bibehållas med vindkraft i närheten? 
• Hur kan en större sammanhållen anläggning gestaltas vid en 

högt placerad position i fjällandskapet? 

 
Lossen (2)  

     Vattenregleringsmagasin i flack dalgång. ”Symbolisk” entré till väst-
ra Härjedalsfjällen. Kraftig exploateringspåverkan och dessutom viss 
påverkan från närliggande större väg. . 
 

• Hur kan tillgänglighet till, och upplevelsevärden vid strand-
zon delvis bibehållas trots en större vindkraftstation i dess 
närhet? 

• Exempel på gestaltningslösning för flera grupper av vind-
kraftverk på skogsklädd bergsluttning. 

• Hur kan vindkraft delvis samordnas med, samt harmoniera 
med djupa landskapsperspektiv/ landskapsrummets riktning? 

• På vilket sätt påverkar vindkraft upplevelsen när man som 
besökare står inför den första kontakten med fjällvärlden? 

 
Digerberget (3) 
Lokalt dominant skogsklätt berg i bergkullslandskap utanför egent-
ligt turistområden men med visuell kontakt med nationalpark. Nära 
nödvändig infrastruktur. 
 

• Kan vindkraft ”döljas” i skogsterräng? 
• Hur påverkas de visuella och andra upplevelsevärden från 

närliggande höjdpartier som t ex en nationalpark av vindkraft 
i närheten? 

• Exempel på gestaltningslösning för mer komplexa landskaps-
situationer. 

• Prövning av begreppet ”vindkraftsfria zoner”  
 

Glötesvålen (4)  
En uppstickande kal och mycket stort berg (vål) av förfjällskaraktär i 
skogslandskap.Visuell närkontakt med Sånfjällets nationalpark.  
 

• Getaltningsprincip för mycket storskaliga och högt belägna 
landskapssituationer.   

• Hur påverkas upplevelsevärdena från Sånfjällets national-
park? 

• Kan en funktionell koppling utläsas till närliggande by? 
 
Kölsjöfjället (5)  
Ett lågfjäll utanför kärnområde för turism och friluftsliv.  
I nära anslutning till unik fjällby och populär turistväg.  
 

• Visuell påverkan på värden i närliggande fjällby med högt af-
fektionsvärde. 

• Vindkraftens påverkan på värden i fjällandskapet utanför 
kärnområdena för turism och friluftsliv.  

• Gestaltningsprincip för vindkraft i ett typisk lågfjällsområde. 
   

Tänndalens skidområde (6) 
En skidanläggning i anslutning till bebyggd dalgång. I direkt kontakt 
med orört lågfjällområde ovanför.  
 

• Prövning av den särskilda problematiken som uppstår vid 
etablering nära opåverkade värden men samtidigt i anslutning 
till redan exploaterad dalgång.  

• Gestaltningsprincip för vindkraft i anslutning till bebyggda 
dalgångar. 

 
Axhögen/Mittåkläppen (7) 
Unik kulturmiljö vid foten av mycket karaktäristisk och omtalad 
fjällformation. Område med mycket högt affektionsvärde  
 

• Kan vindkraft sett som modern företeelse samverka med äld-
re sammanhållen fäbodmiljö? 

• Vindkraft i konkurrens med landmärken i landskapet. 
(Mittåkläppen och Axhögen). 

 
Långbrottet (8)  
Orört lågfjällsområde med platåkaraktär, mitt inne i kärnområde för 
turism och friluftsliv. Uppenbar visuell kontakt med större orört 
fjällområde med fjällpanoramor och karaktäristiska högfjällsform-
ationer.  
 

• Vindkraftens möte med orörda fjällområden. 
• Gestaltningsprincip för stora slätter eller platåer.  
• Vindkraftens fjärreffekter, dess konflikt och konkurrens med 

avlägsna men signifikativa fjällformationer. 
• Skillnaden på en stor resp liten anläggnings initiala påverkan 

på upplevelsevärden i orörd miljö. 
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LANDSKAPSANALYSEN  
-begreppsförklaringar samt metodik 

Denna delstudie syftar enligt programmet till att ge mer konkreta 
beskrivningar och illustrationer som underlag för bedömningar om 
vindkraftens påverkan på landskapsbilden i fjällen och närliggande 
regioner. För att göra det behövs en grundligt utförd analys av land-
skapet kring varje studieobjekt. Analysen leder senare i arbetet till 
mer konkreta illustrationer och ställningstaganden om hur och till 
vilken omfattning vindkraft kan inordnas i de olika studieområdena, 
de visuella effekterna samt påverkan på värden. 
 
Landskapsanalysen tjänar till beskriva landskapets viktigaste visuella 
drag samt djupare innehåll –landskapets karaktär. Med visuell åsyft-
as landskapets fysiska utseende och sammanhang. Med innehåll vä-
ger jag in mänskliga avtryck och värderingar. Ambitionen är att ana-
lyserna ska ta fasta på människans upplevelser av landskapet, inte 
bara på hur något ser ut utan också på vad det betyder. Landskaps-
bilden är inte något fruset, statiskt tillstånd som man kan frestas att 
tolka det eftersom man talar om en bild. Jag vill ge begreppet land-
skapsbild en vidare dimension där tidsaspekten och historiskt sam-
band tillsammans med funktionellt sammanhang är en viktig del av 
upplevelsen eller tolkningen av vad man ser i landskapet. 
Landskapsanalysens viktigaste punkter eller begrepp är utformad 
som en checklista. Frågeställningarna kring påverkan är gjorda med 
bakgrund av vindkraftens tekniska förutsättningar och effekter. 
Andra och irrelevanta frågeställningar är utelämnade. Med brutto-
checklistan i bakgrunden utförs det praktiska analysarbetet i fält och 
över karta. I det senare analysarbetet rangordnas/utkristalliseras vilka 
värden eller övriga faktorer som tillmäts särskild betydelse. Dessa 
utgör sedan grund för mer definitiva ställningstaganden och etabler-
ingsförslag.  
 
Landskapsanalysens centrala begrepp  
 
Landskapets utseende 
Av avgörande betydelse för rumsupplevelsen men också för land-
skapets övriga organisation spelar topografin. Alltså markytans nivå-
förhållande. Även brutenheten, graden av variation på markytan spe-
lar roll. Topografin och brutenheten styr landskapsrummens utseen-
de, riktning och i vilken grad fjärrpåverkan spelar in. Likaså ger de 
topografiska variationerna upphov till människans olika användande 
av marken. Markytans modellering styr även vindkraft-ens grund-
förutsättningar -tillgång till vindenergi, tillgänglighet, visuell expo-
nering etc. 
 

   

Med den strukturella uppbyggnaden beskriver jag hur landskapet är 
uppbyggt och organiserat, över det storskaliga åkerlandskapet vilar t 
ex ofta en geometrisk struktur relaterad till det rationella jordbrukets 
förutsättningar. I skogslandskapet är strukturen svårare att se men 
den finns. Bilvägarna delar upp landskapet i enheter och i skogsbruk-
et avverkas skogen i geometriska ytor. I det kuperade skogsland-
skapet är detta ofta tydligt. Skog i olika ålder ger olika färguttryck 
och hyggeskanterna tecknar linjer över slänterna som liknar ett lapp-
täcke med flertal gröna nyanser. Ibland kan strukturen bli så tyd-lig 
att den tar överhanden och blir till landskapets riktning som t ex i en 
dalgång eller utefter en skarp fjällkant. En struktur kan bygga på na-
turliga förutsättningar eller vara helt skapad av människans gärning-
ar och bruk av marken. Vindkraften kan antingen relateras till dessa 
strukturer eller ignorera dom eller helt enkelt skapa nya. 
 

  
 
Med begreppet komplexitet avses landskapets olika uttrycksformer, 
ju fler uttryck ett landskap erbjuder desto komplexare upplevs det. 
Ibland kan mångfasetterade landskapet upplevas som positiv ibland 
är det negativt laddat. I de fall där den mänskliga närvaron är mång-
formig med många olika uttryck och stilriktningar upplevs det ofta 
som störande eller rent av kaotiskt. I naturlandskapet är vi mer tole-
ranta och talar om variationen i positiva ordalag. Monotona ensart-
ade landskap upplever många som trista och intetsägande, fast ibland 
kan just enformigheten bli till en tillgång och kvalitet. Några sådana 
exempel hittar vi bland annat i fjällvärlden och vid öppet hav. Kom-
plexitet är alltså inget värdeomdöme utan är mer en beskrivning av 
utseende och karaktär. Vindkraften kan på gott och ont bidra till 
ökad komplexitet. Motsatsen till komplex skulle i dessa samman-
hang kunna benämnas homogen. 
 

   
 
 
En viktig del av landskapsanalysen handlar om att beskriva mark-
ytans ytbeskaffenhet och markanvändning. Vad ytan består av styr 
dess användning men ytan förmedlar också intryck och karaktär till 
betraktaren öga och sinne. Alla landskap används mer eller mindre,  
i vissa landskap tillmäts produktionen störst betydelse. Då kallar vi 
dom ofta produktionslandskap. I andra fall kan ett visst utseende el-
ler särskilt tillstånd vara av större vikt. I de fallen väljer vi att be-
nämna dom som skyddsvärda kulturlandskap, reservat etc. Många 

landskap har dock status både som produktion- och kulturlandskap i 
kombination. Vindkraften måste naturligtvis alltid på ett eller annat 
sätt sättas i relation till pågående markanvändning. 
 
Upplevelsemässiga aspekter 
Med rum menas landskapets öppenhet resp. slutenhet samt spelet 
dem emellan. Rumskänslan har en mycket stor inverkan på hur vi 
upplever ett landskaps trivselvärden. Rum är för många det samma 
som en plats med väggar/avgränsningar. I naturlandskapet kan dessa 
bestå av lokala höjdförhållanden, skogsridåer, buskage etc. Det finns 
en annan form av rumskänsla som ibland kan infinna sig utan fysiska 
avgränsningar. Den känsla som kan uppstå kring föremål eller objekt 
med tillräkligt stor dragningskraft, status, symbolvärde etc. En osyn-
lig kraft som verkar och som ger samma form av trygghet som fys-
iska rum framkallar. Kring fjälltoppar kan den känslan infinna sig 
trots att man i högsta grad är utsatt och exponerad. 

   
 
 
Ibland talar man också om rumssekvenser vilket bygger på upplev-
elser av landskap främst när man är i rörelse. Hur spelet mellan land-
skapsrummen upplevs, dynamiken mellan det öppna och det slutna. 
Vindkraften kan i dessa sammanhang spela en mycket stor roll som 
skapare av nya landskapsrum. I olyckligare fall kan den bryta sönder 
rumsvärden dels genom sin skala men även genom fel-aktig placer-
ing som bryter dessa. 
  
Av vikt för trygghetskänslan och för en plats vistelsevärden är land-
skapets orienterbarhet. Alltså hur landskapet är konstituerat för att 
underlätta förmågan att orientera sig i området, samt att förmå rela-
tera området till sitt sammanhang. Forskaren Kevin Lynch utarbet-
ade på 60-talet en metod att kartlägga och beskriva dessa förhåll-
anden i den fysiska miljön. Metoden är i första hand tänkt för stads-
landskapet men har på senare tid visat sig vara användbar för att be-
skriva landskapets karaktärsdrag och rumsliga förhållanden.  Lynch 
analysarbete används några viktiga begrepp: distrikt, stråk, barriär, 
knutpunkt och landmärke.   
 
 

   

Landskapets struktur 
och organisation  

Landskapets komplexitet – antalet uttrycksformer 

Landskapsrummens närvaro har en stor inverkan på landskapets trivselvärden  

Distrikt, stråk, knutpunkt 
och landmärke är  fysiska 
företeelser som underlättar 
orienteringen i landskapet. 

Landskapets topografi styr landskapsrummen utseende och  
riktning, men även vindkraftens grundläggande förutsättningar 
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Med distrikt menas väl definierade och tydligt avgränsade områden. 
I första hand avses markanvändning och karaktär. Begreppet ”orörda 
fjällområden” är ett exempel på distriktsbenämning. Beteckningen 
”produktionslandskap” rymmer också lite av detta resonemang fast 
det syftar i högre grad på användningen än det faktiska utseendet. 
Kring diskussionen om vindkraftens lokalisering i kommunen bör 
begrepp som distrikt användas mer. 
 
Uttrycket stråk betecknar de ”kanaler” i landskapet i vilka vi rör oss. 
Alltså de vanligaste betraktelsepunkterna från vilka landskapet upp-
levs. Det finns naturligtvis en gradering av stråkens betydelse efter-
som några t ex bilvägarna används av fler. Samtidigt bör man beakta 
att det inte bara handlar om antalet betraktare utan också om kvali-
teten. Skall t ex utsikten från en välfrekventerad väg anses som vikt-
igare än upplevelserna från en sällan använd fjälled, fast förvänting-
arna där kanske är större? Vid planering av vindkraft måste man göra 
dessa avvägningar. 
 
Barriärer är långsträckta hindrande element i landskapet som t ex en 
bergskant eller annat som utgör en visuell gräns eller försvårar för-
flyttning. En strandlinje är också en form av barriär eftersom den 
också hindrar förflyttning. Barriärer är dock oftast dominanta ele-
ment i landskapet, därför har dom också har en rums- och riktnings-
givande verkan Vindkraftverk på rad bildar en annan form av barriär 
som är mer känslomässig relaterad eftersom dom faktiskt står långt 
ifrån varandra. Vindkraft bör alltid på ett eller annat sätt relateras till 
barriärer. 
 
Knutpunkter förekommer i landskap t ex där vägar eller leder möts.  
I fjällandskapet kan en knutpunkt vara en plats dit många söker sig 
som t ex en fjällstuga som ett mål eller delmål på en fjällvandring. 
Kring dessa knutpunkter skärper vi koncentrationen och blir mer ly-
hörda för omgivningens utseende och för landskapets uttryck. Vid 
placeringen av vindkraftverk bör man ha dessa knutpunkter i åtanke. 
Hur exponeras och upplevs kraftverken från dessa viktiga platser? 
 

   
 
 
Begreppet landmärke används ofta just i vindkraftsammanhang ef-
tersom kraftverken har den dominanta och iögonfallande karak-
tären. Landmärken särskiljer sig markant från sin omgivning på ett 
eller annat sätt. En markant bergsida kan liksom en speciell bro fun-
gera som landmärke. Ett landskap utan landmärken upplevs ofta som 
ensartat och händelselöst. Ju mer bekant man är med ett land-skap 
desto fler landmärken lär man ”känna”. Vindkraftverk fungerar så 
gott som alltid som landmärken, och detta bör man tänka på eftersom 

dom lätt konkurrerar med andra redan existerade sådana som t ex 
kyrktorn, välkända fjällprofiler etc.  
 

   
 
 
 
Ett förhållande som är typiskt för fjällandskapet är de djupa perspek-
tiven, de långa avstånden. Dessa fjärreffekter är dubbelriktade, med 
det menas att dom verkar åt båda hållen. Omgivningen absorberas 
och färgar upplevelserna av platsen där man för tillfället är. Välkän-
da fjällprofiler tornar upp sig i fjärran och skapar värden på platsen 
där man står. På samma sätt ingår den analyserade platsen i ett större 
sammanhang, och stora ingrepp ger visuella återverkningar långt 
utanför de egna ytorna. I denna diskussion spelar vindkraften själv-
klart en mycket stor roll eftersom den spelar på samma strängar –att 
synas långt och mycket.  
 
Vissa landskap eller landskapsutsnitt utmärker sig mer än andra.  
Landskapets originalitet är av betydelse för de värden vi tillmäter 
vissa platser. Tydliga karaktärsdrag hjälper oss att minnas landskap 
och upplevelser, områden utan särskiljande drag hamnar mer i bak-
grunden. I fjällandskapet finns många exempel på karaktärsfulla och 
originella former, profiler etc. Vissa har endast en lokal förankring i 
folkmun medan andra blir rikskända och omtalade. Originaliteten 
kan alltså ligga på olika nivåer. Fjällvärlden som helhet är ju för de 
flesta tillresta söderifrån mycket originell och unik medan den för de 
närboende ingår i vardagen på ett mindre dramatiskt eller lyriskt sätt. 
I samband med vindkraftsetableringar bör man värna om eller i alla 
fall vara medveten om dessa viktiga drag och var dom existerar samt 
naturligtvis gradera vilket värde dom har. 
 

   
 
 
 
Till ett landskaps karaktärsdrag hör naturligtvis den mänskliga på-
verkan, i vilken form den än är. Graden av påverkan kan variera från 
helt opåverkat till högexploaterat. Märk att den mänskliga på-verkan 
ibland är mer indirekt och svårbestämd som t ex renarnas beteseffek-
ter och närvaro eller regleringsmagasinets stenstrand vid högvatten. 
Båda utseendena är ju resultat av människans inblandning utan att 
det kanske syns direkt. I de fallen krävs alltså en djupare kunskap 

hos betraktaren. Vindkraft lokaliseras ofta och av tradition till platser 
där påverkan redan är stor. I fjällandskapet är ofta förut-sättningarna 
annorlunda, diskussionen bör kretsa kring påverkan på det orörda 
fjällandskapets värden. Vindkraften är ett mycket tydligt fysiskt ut-
tryck för människans närvaro och hamnar därför mycket lätt i kon-
flikt med dessa.  
 
De kulturhistoriska grunddragen och värdena därtill beskriver på ett 
övergripande sätt de historiska spåren med sina tidsdjup. Vissa land-
skap som t ex de ålderdomliga karaktärslandskapen redovisar ett fru-
set tillstånd där en speciell tidsrymd eller epok är framhävd eller gäl-
lande. Medan andra landskap eller miljöer uppvisar en kontinuitet av 
historiska spår, både gammalt och nytt. Dessa landskap utvecklas 
och förändras hela tiden i takt med ny teknik, användande och natur-
lig dynamik. Ytterligare en typ av landskap är de ”moderna” land-
skapen, präglade av 1900-talets teknikutveckling och expansion. 
Vindkraften är själv ett tidsdokument som ett avtryck från vår tid, 
våra värderingar, natursyn, miljöpolitik etc. Vid en vindkraftsetabler-
ing måste man i planeringsprocessen sättas in ingreppet i platsens hi-
storiska sammanhang. Som en del av det eller med respekt för det.   
 
Med uttrycket landskapets användare görs ett försök att identifiera 
de olika grupperna eller kategorierna av människor som söker kon-
takt med fjällandskapet. Den tillresta fjällturisten och den närboende 
utnyttjar landskapet med olika syften och i detta ligger olika förvänt-
ningar knutna. Genom att försöka leva sig in i de olika kategoriernas 
önskningar och behov kan man undvika stora konflikter då det gäller 
vindkraftens lokalisering. I det orörda fjällandskapet är fjällturisten 
mycket känslig för allt som påminner honom/henne om civilisation-
en. För den grupp som däremot utnyttjar fjällvärlden enbart för t ex 
jakt är känsligheten inte lika högt ställd. Naturligtvis är verkligheten 
inte alltid så enkel, en och samma person kan naturligtvis rymma 
båda dessa kategorier. 
   
Med landskapets värde för turism och friluftsliv syftas på tillgäng-
lighet och upplevelsevärden samt platsens eller områdets värde som 
näringsgren. Tillgängligheten är en nödvändighet som underlättar att 
tillgodogöra sig landskapets olika upplevelsevärden. Dessa upplev-
elsevärden samt deras innehåll varierar naturligtvis från plats till 
plats. Här görs ett försök att ringa in och definiera dessa värden, dels 
med hjälp av vedertagna uppfattningar men även att försöka se djup-
are, försöka se kärnan i upplevelsen. Vedertagna uppfattningar skall 
inte underskattas, många gånger räcker det med att något är omtalat 
för att det skall vara av intresse, oavsett vad innehållet är. 
 

   

Kring landskapets knutpunkter skärps uppmärksamheten  
och man blir mer lyhörd för omgivningen utseende. 

Fjärreffekter: avlägsna objekt eller panoramor har en förmåga att färga upplevelsen av  
platsen där man befinner sig trots att avståndet ibland är mycket stort. 

Den mänskliga påverkan kan vara av varierad grad, ibland krävs dock mer kunskap för  
att förstå att människan faktiskt är inblandad t ex vid effekterna av renbetet och skogsbruket. 

Med landskapets värde för tu-
rism och friluftsliv syftas på 
upplevelsevärden och till-
gänglighet samt värdet som 
näringsgren. 
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Med begreppet affektionsvärde syftar jag på landskapets känslo-
mässiga värde för betraktaren. Landskap kan framkalla minnen och 
vara bärare av historiska skeenden eller händelser. De mer individ-
uellt relaterade bilderna har jag svårt att täcka in i detta arbete, där-
emot kan de mer kollektivt värdefulla landskapen gå att upptäcka  
t ex kulturmiljöer som på ett tydligt sätt påminner oss om förfäders 
livsgärning, eller platser för viktiga händelser, med högt symbol-
värde. 
 
Med social status menas graden av omvårdnad, hur landskapet sköts. 
Missköta och ”glömda” områden (wastelands) har låg status och ge-
nomgår ofta en utveckling i nedåtgående spiral. Områden med hög 
social status som t ex gamla kulturmiljöer vårdas ofta minutiöst och 
utvecklas med omtanke och respekt. Det går inte att på förhand säga 
i vilken typ av landskap vindkraften hör hemma, somliga menar att 
vindkraft skall placeras i landskapets skräphörn som t ex soptippar, 
hamnar, industriområden och liknande. Andra tycker att ett vind-
kraftverk enbart förtjänar det vackraste landskapet.  
 

   
 
 
Med landskapets särskilda skönhetsvärden vill jag sätta fingret på 
landskapsutsnitt som i folkmun anses som särskilt vackra. ”Vackra” 
landskap är sådana som på något sätt rymmer det mesta av de ovan 
nedtecknande rubrikerna. Uppfattningen om vad är vackert eller fult 
växlar naturligtvis mellan individer, uppfattningen är även kulturellt 
präglad och följer därmed inlärda mönster. Fjällvärlden betecknades 
ju tidigare som ”hiskelig och ful”, strax innan nationalromantikens 
tänkare lade grund för en annan natursyn, där det vilda och otämjda 
dyrkades. Det ”vackra” kan även handla om skönhetsvärden basera-
de på klassiska begrepp inom formläran med begrepp som t ex har-
moni, balans, proportion osv.  
 
I den mån landskapet bär på rika naturvärden eller värden som 
hänger samman med dessa (upplevelsevärden) måste detta naturligt-
vis beaktas. Här gäller det att försöka definiera dessa värden och hur 
dom kan påverkas med vindkraft i närheten. Naturvärden handlar 
också om helhetsupplevelser, att inte bara se till ”lokalen” som iso-
lerad företeelse utan även kunna tolka den i sitt landskapliga och to-
tala sammanhang. Vindkraften har en stor områdespåverkan, hur på-
verkar den de utkristalliserade naturvärdena på platsen? 
 
Tekniska faktorer 
Den viktigaste förutsättningen för vindkraft är tillgången till samt 
kvaliteten på den inkommande vinden, kraftverkens råvara. Till min 

hjälp har jag utgått från en översiktlig vindkartering över Härjedal-
ens kommun (Jämtland Län). Karteringen visar det uppskattade 
energiinnehållet i vinden uttryckt i kWh/m2 och år på 50 meters höjd 
ovan markytan. Vindtillgången berörs översiktligt i landskapsanalys-
erna.  
 
En annan viktig förutsättning, inte minst i ett ekonomiskt perspektiv 
är tillgången till befintlig infrastruktur som kraftnät och vägar. I 
landskapsanalysen berörs dessa förutsättningar översiktligt i den mån 
dom bedöms ha en större betydelse. Kraftnät och vägars närvaro be-
handlas även under andra rubriker i denna metodbeskrivning för 
landskapsanalysen.  
  
Dynamiska faktorer 
Landskapet och framförallt upplevelsen av landskapet förändras 
ständigt. Under dygnet naturligtvis samt i takt med vädrets och årsti-
dens alla växlingar. Ljuset har en mycket stor inverkan på hur land-
skapet men också vindkraftverken upplevs. Dagsljuset skiljer sig 
från kvällsljuset, motljus eller medljus spelar en betydande roll. I 
motljus framträder siluetter och detaljer försvinner. I med- och sid-
ljus framträder detaljer och djup. Upplevelsen av ett vindkraftverk 
kan t ex växla från en ”hotfull gestalt” i motljus till en ”glödande 
vacker uppenbarelse” i kvällsljus.  
 

    
 
Avstånden i Härjedalen och i andra fjällområden gör att man be-
finner sig mycket på vägarna, alltså i rörelse. Kombination med 
landskapets topografi gör att företeelser tycks ”komma och gå” i 
högre utsträckning än i andra landskap. Denna dynamiska faktor kan 
ibland spela en betydande roll inte minst för upplevelsen av vind-
kraftverk i relation till sin omgivning.  
 
Ett viktigt karaktärsdrag i fjällvärlden är också den speciella ljudbil-
den. Från den totala tystnaden vid stiltje till ett öronbedövande tju-
tande vid storm. Många menar också att avsaknaden av motor- eller 
annat maskinljud tillhör fjällvärlden stora kvaliteter. Vid blåst spelar 
ljudet från ett vindkraftverk ingen roll eftersom det maskeras av vin-
dens egna ljud. Problemet uppstår snarare vid låga vindhastig-heter 
och på natten då ljudet i högre grad breder ut sig i den kallare luft-
massan som ofta ligger lägre. 
 
 

Landskapet, men ock-
så vindkraftverken 
ändrar karaktär vid 
olika ljusförhållanden 

Upplevelsen av landskapets skönhet-
svärden är individuellt präglat 
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VINDKRAFTEN I 
FJÄLLANDSKAPET 
 
-Förutsättningar för etablering -metodik 
 
Inledning 
Med vägledning av de i landskapsanalysen gjorda noteringarna och 
slutsatserna görs nedan en beskrivning av hur vindkraften med sina 
speciella förutsättningar kan möta fjällandskapet.  
 
I denna delstudie tar jag utifrån de underlag jag har haft tillgång till 
ställning till om vindkraften utifrån ett landskapligt och funktionellt 
perspektiv är lämplig eller ej i de valda studieområdena samt dess-
utom hur vindkraften skulle kunna inordnas med hänsyn till rådande 
förutsättningar. Kring vissa av studieobjekten presenteras dessutom 
alternativa förslag, dels till omfattning men också till karaktär. Målet 
är att skaffa ett underlag för vidare diskussion om de olika förslagens 
faktiska effekter på landskapet och dess värden.  
 
Resurser och avgränsningar 
De av mig föreslagna etableringarnas placeringar bygger delvis på en 
översiktlig länsomfattande vindkartering jag haft tillgång till. Några 
noggrannare lokala vindmätningar har alltså inte genomförts. I för-
slagen har jag som princip utgått från de förhärskande vindriktning-
arna. Resonemang kring mer lokala vindriktningar, tunneleffekter od 
är bara antaganden, alltså inte baserade på direkta fakta. 
 
Det har inom ramen för detta arbete inte heller varit möjligt att gå 
närmare in på befintlig ledningskapacitet, vägars bärighet, initial- 
och driftskostnader och liknande. Ett närliggande kraftledningsnät 
eller befintlig väg ger däremot vägledning om andra viktiga saker; 
dels att området de facto är utsatt för mänsklig påverkan, men även 
att det förmodligen ger en möjlighet att ansluta utan längre lednings-
dragningar eller nya anslutningsvägar i landskapet. En kraftledning 
eller väg inom studieområdet kan alltså väga tungt vid den komman-
de avvägningen. 
 
Gestaltning 
I ett syntesarbete som detta är finns alltid en grad subjektiv bedöm-
ning, författaren tillmäter vissa värden eller egenskaper olika ut-
rymme eller position i de framlagda ställningstagandena och förslag-
en. En egenskap i landskapet kan lyftas fram och skapa grunden för 
hela gestaltningen medan andra egenskaper ignoreras trots att dom 
kanske visuellt väger tyngre. Eller så kan förslaget vara en uppenbar 
kompromiss där etableringens lokalisering och form enbart är resul-
tat är en balansgång mellan olika intressen. I en skapande process 
som dyker dessa avvägningar alltid upp. Med den tredje varianten 
vill jag peka på möjligheten att med anläggningen tillföra nya estet-
iska kvaliteter i landskapet, skapa mervärden i form av god arkitekt-
ur. En vindkraftsanläggning kan mycket väl bli till en arkitektonisk 
sevärdhet med kraftfulla monumentala drag, vacker linjeföring etc. 

Vindkraft som värdeskapande landmärke har redan diskuterats, vida-
re kan vindkraftens symbolvärde i ett lokalt perspektiv utvecklas och 
exemplifieras. En anläggning kan förankras, visuellt kopplas till en 
by eller ett samhälle och på så sätt stärka platsens identitet eller 
känsla av samhörighet. Här spelar naturligtvis ägoförhållanden och 
inflytande under planeringsprocessen en viktig roll för om det skall 
lyckas eller inte. 
   
Vindresurserna liksom den tekniska genomförbarheten är naturligt-
vis viktig för ett företags möjlighet till förverkligande. De ekonom-
iska marginalerna är för vindkraften ofta mycket små, och det hänger 
ofta på ”detaljer” om en etablering kan vara möjlig eller inte. ”Land-
skapsanpassning” och estetik i synnerhet kan ha en prislapp. Kring 
ett av förslagen studeras detta särskilt. Med hjälp av visual-iseringar 
och siktanalyser kan man lätt prova olika alternativ och med egna 
ögon se vad de olika alternativen leder till. Om man dess-utom har 
tillgång till vindenergiberäkningar klarnar också förutsätt-ningarna 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Attityder 
I de fall upplevelsevärden skall bedömas framstår ganska snart en 
mycket komplex bild av hur och vilka faktorer som egentligen styr. 
Den individ som upplever något bär med sig kunskap och erfarenhet 
samt i viss mån förväntningar och förutfattad attityd. Denna ”rygg-
säck” fylld med tillfört kunskapsmaterial påverkar naturligtvis upp-
levelsen och därmed också den sedan formulerade uppfattningen om  
”vad man tycker”. Man kan också anta att hur man uppfattar vind-
kraft i en specifik miljö är påverkat av vilken ideologisk inställning 
man har till energiformen som sådan. För en inbiten vindkraftsmot-
ståndare kan ingen placering i värden uppfattas som lämplig, inte 
heller är det lätt att få en hängiven kärnkraftsanhängare att tycka att 
ett vindkraftverk är särskilt vackert, oavsett i vilket landskap det står. 
Med detta något tillspetsade och lite provocerande resonemang vill 
jag peka på att tolkningen av synintrycken till viss del redan färdig 
när man betraktar en bild eller en företeelse. 
 
Planering 
Få fysiska objekt kräver en noggrannare planering än vindkraft. Vis-
serligen är livslängden på ett verk ca 30 år men den tid det står där 
sätter det sin prägel på sitt närlandskap i all väsentlig grad. Vindkraf-
tens placering i landskapet får inte uppfattas som en serie tillfällighe-
ter utan gemensam strategi bara därför att dom uppförs inom en 
längre tidsrymd. I arbetet med lokaliseringen av vindkraft bör man 
också ha ett flygbildsperspektiv på tillvaron, t ex att sträva efter en 
koncentration vindkraftverk till förutbestämda områden. Med områ-
den menar jag inte platser som rymmer enstaka verk här och där utan 
snarare distrikt där vindkraft mer generellt tillåts. Det viktiga är att 
områdena dem emellan ”befrias” från vindkraft. Målet med denna 
distriktsindelning är att skapa större sammanhängande vindkraftsfria 
zoner. I det kommuner där denna indelning inte gjorts har man tyck-
er jag försuttit sin chans till konstruktiva lösningar till nytta för land-
skapets alla användare. Att ständigt konfronteras med vindkraftverk, 
varhelst man befinner sig är inget att sträva efter. Ett vindkraftverk 

är en stressfaktor, ett stimuli som kräver uppmärksam-het och viss 
mental energi, trots att dom också kan vara vackra. 
 
Distrikt 
I landskap med tydligt definierade områden –distrikt, ökar orient-
eringsförmågan och därmed landskapets kvalitet. I de fall där före-
teelser och händelser uppkommer till synes slumpvis ökar stressen 
och landskapets vistelsevärde minskar. Genom att ständigt befinna 
sig ”mitt i” har man förlorat möjligheten att själv skapa sig ett rums-
ligt förhållande till landskapets alla delar. Redan idag består de flesta 
landskap av olika distrikt och dessa är ofta betingade av natur-ens 
egna förutsättningar som t ex markförhållanden eller topograf-iska 
huvuddrag. I Härjedalen kan man särskilja flera olika distrikt med 
avseende dels på landskapets utseende men även de verksam-heter 
som är knutna till landskapet. Var vindkraften skall lokaliseras sker 
vanligtvis genom en avvägning mellan olika intressen. Exploa-törer 
trycker på och bevarandevärdena måste försvaras. Vindkraftens 
grundförutsättningar, vindenergi och tillgänglighet är styrande för 
den första utgallringen av lämpliga områden. Med den kartbild som 
blir kvar bör ”distriktstanken” aktualiseras. Mindre men ändå vind-
rika områden bör sorteras bort till förmån för större sammanhäng-
ande områden med plats för större stationer. Här handlar det om att 
styra över vindkraftsproduktion till utsedda distrikt för att åstad-
komma en koncentrering, inte bara ”smådutta” här och där.  
 
Gränser 
Vid gränsdragningen, inmutandet av vindkraftsdistrikten bör man 
hålla sig till naturliga eller på annat sätt befintliga gränser som t ex 
vattendrag, bergsryggar eller strukturer skapade av människan som 
tex bilvägar eller kraftledningstråk. Eller rent av områden med byar, 
samhällen eller kanske andra distrikt som gräns. Det viktiga är att 
man försöker hitta naturliga avgränsningar för dessa områden. Väg-
fararens perspektiv är inte minst viktigt i sammanhanget, för först 
under färd skapar man sig en sammanhängande bild av landskapet.  
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Fjärrpåverkan 
Som nämns flera gånger tidigare har vindkraft i fjällmiljö en av-
sevärd fjärrpåverkan, vindkraftverket syns och drar blickarna till sig 
från alla håll där det verkar. Hur stor denna påverkan är och hur den 
tar sig uttryck beror på ett flertal olika faktorer. Dels vad det syns 
tillsammans med, hur pass känslig man är samt naturligtvis hur stort 
det är. Storleken i synfältet beror på avståndet till verken samt hur 
stora dom faktiskt är. 
 

  
 
Visuell dominans -zoner 
Ett vindkraftverk i drift innehåller det mesta som krävs för att upple-
vas som dominant. Vita torn på 80 m och roterande blanka rotorblad 
som ökar höjden med ytterligare 30 till 40 meter. I fjäll-världen till-
kommer en ytterligare faktor eftersom verken placeras högt på plat-
ser som redan är dominanta i sig. Betraktelseavståndet till vindkraft-
verket är naturligtvis viktigt. Inom en zon av ca 500 m kring vind-
kraftverket står verket för en fullständig visuell dominans, dels ge-
nom sin rörelse och formutryck men även genom det alstrade ljudet 
från svepande rotorblad. Denna första zon kan sträcka sig upp till ca 
en kilometers avstånd, därefter blandas upplevelsen i regel av andra 
konkurrerande intryck. Under förutsättning att verken fort-farande är 
synliga tycks det finnas en bortre gräns kring ca 2,5 km radie där 
verken fortfarande står för det övervägande synintrycket. I de fall 
man befinner sig i en situation nedanför verken utvidgas den domi-
nanta zonen. 

 
Bortom detta ungefärliga avstånd övergår ett kraftverk till att bli ett 
objekt i landskapet. Här är det snarare rörelsemomentet i rotorbladen 
och bländande vithet som påkallar uppmärksamhet än verkets reella 
storlek. Om ett verk är 50 eller 80 meter högt spelar ingen roll på 
mer än ca 2 km avstånd, speciellt inte om det är placerat i ett stor-
skaligt landskapsrum. Hur dominant det uppfattas hänger också 
samman med vilka andra objekt som landskapet innehåller. I natur-
landskapet framträder vindkraftverk tydligare än i moderna kultur-
landskap med skorstenar, master och kraftledningar. 
   
Vid ca 1 mils avstånd är ett vindkraftverk fortfarande fullt synligt, 
här börjar väder- och ljusförhållanden spela en allt större roll. Vid 
motljus och fjärrdis kan verk på detta avstånd nästan försvinna helt 
trots att vädret upplevs som klart.  

 
 

 
< 0,5 km 
 

 
ca 1,5 km 
 

 
ca 6 km 
 

Objekt och panoramor 
Vindkraften är inte ensam i landskapet. Den konkurrerar med allt 
annat som landskapet innehåller. Vissa utblickar och objekt i fjäl-
landskapet betyder dock mer än andra. Deras värde skulle kunna de-
las in; från de kollektivt värdefulla, oantastliga till de mer med-iokra 
utan djupare värde. Vem som skall sätta dessa betyg på land-skapets 
delar kan diskuteras. Jägaren med blicken fokuserad i kikar-siktet 
sätter värde på helt andra saker i landskapet än den tillresta skidturis-
ten i immiga slalomglasögon. Trots dessa skillnader i land-skapets 
alla användare vågar jag påstå att det finns vissa karaktär-istika och 
konkreta objekt som vi gemensamt har bestämt oss för är värdefulla.  
Vilka är nu dessa konkreta objekt och utblickar och i vilken grad på-
verkas upplevelsen av dom när vindkraft kommer ifråga?  
I fjällvärlden är det främst högfjällsmassiven och de formmässigt 
avvikande fjällpartierna som tilldrar sig störst intresse. Blickarna och 
uppmärksamheten fokuserar på det som avviker från sin omgivning. 
Andra företeelser som vi sätter stort värde på är de mer sammansatta 
utblickarna, panoramorna. Dessa breda perspektiv innehåller inte säl-
lan ovan nämnda objekt. Få landskap erbjuder panoramor. Vid kus-
ten är det havet och i fjällen är det den övriga fjällvärlden. Båda des-
sa har sina unika kvaliteter. Ett panorama visar sammanhang, likt en 
flygbild med mycket information på en gång. Många fjällvandrare 
har bevittnat att vandringens klimax uppnås först när man nått topp-
en, då man kan njuta av just panoramat. 
När man står inför en överdådig landskapsvy uppfylls många av öd-
mjukhet och vördnad inför naturen. Människans betydelse blir plöts-
ligt ringa och det är naturen som bestämmer villkoren. Få andra 
landskapsupplevelser har förmågan att frambringa den typen av 
känslor, endast havet. Just i den stunden av insikt är man känslig för 
stimuli eller intryck som förmedlar något annat. 
 

  
 
 
Vindkraften kan relateras till objekten och panoramorna på olika vis. 
Vilken effekt en anläggning har på objekten är svårt att säga, det va-
rierar naturligtvis från fall till fall. Bl.a. beroende på vilken status ob-
jekten och panoramorna har respektive från vilka punkter en an-
läggning konfronteras med dom. Framför ett panorama som inne-
håller omedelbart eller tydligt kulturpräglade företeelser är det mind-
re risk att vindkraft kommer i konflikt med värdena än om panora-
mat beskriver ett opåverkat område med till synes fullständig avsak-
nad av kulturpräglade spår. I redan påverkade områden kan en vind-
kraftsanläggning tvärtom bli till en intressant eller positivt laddad 
blickpunkt i fjärran. 

Fjärrpåverkan styrs ett flertal faktorer 

Objekt och  panorama i relation till vindkraft 
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Platserna 
Till de värdefulla objekten hör också de unika lokalerna eller plat-
serna med höga natur- och/eller kulturmiljövärden. Miljöer som kan-
ske saknar de mer ”spekulativa” överdådiga uttrycksformerna som t 
ex en karaktärsfull fjällsiluett. Platserna med ett annat mer lågmält 
och subtilt värdeinnehåll, eller rent vetenskapligt värde.  
Unika landskap kan antingen vara sådana som markant skiljer sig 
från sin omgivning, men dom kan också vara en ”ansamling” av ty-
piska miljöer. Fäbodkulturen var förr typisk och spåren av dom finns 
kvar på väldigt många ställen. Fäbodmiljön övergår till att bli unik 
först i den stund när samband dem emellan klarnar. När dom kan 
samverka utan störning eller utan inblandning av främmande ele-
ment. En fäbodvall på skansen är ingen fäbodvall utan snarare en 
bild av en sådan. Först i sin rätta miljö kan den göra anspråk på 
namnet. För naturlokalerna är resonemanget detsamma. Myrar före-
kommer överallt, men när myrarna förekommer talrikt uppstår nya 
begrepp benämnda som myrsystem eller myrmosaiker. Det typiska 
har förvandlas till unikt. Också björnar kan påträffas överallt, men i 
vissa områden är chanserna större därför att de yttre förutsättning-
arna finns, dessa platser förvandlas till unika och får ett därmed sär-
skilt värde. 
 

  
 
Alla unika värden är mycket värdefulla och vindkraften kommer att 
påverka dom. Speciellt de där den yttre miljön, landskapet skall ingå. 
I kulturmiljöer som bär spår av enskilda äldre epoker utan inbland-
ning av moderna spår kan vindkraft som uttryck för vår epok eller tid 
ibland eller till och med ofta hamna fel. 
 

  
 
I de landskap där utvecklingen kontinuerligt gått framåt och där detta 
också avspeglats i den yttre miljön (torde vara de flesta) behöver mö-
tet med vindkraften inte bli så problematisk. I de landskap som redan 
har en utvecklingshistoria finns det ingen anledning att sätta punkt 
för förnyelse och vidare utveckling. Under förutsättning att normala 
hänsyn tas. Svårare och mer problematiskt är det däremot med land-
skapen och miljöerna som har frusna tillstånd.  

Former 
Landskapsformer förändras knappast av vindkraft, däremot förändras 
upplevelsen av dom. Vindkraft skapar konkurrens genom sitt speci-
ella uttryck med rörliga delar och avvikande formspråk. En vind-
kraftstation mitt emellan betraktaren och ett känt objekt kan mycket 
väl leda till att objektet helt förlorar sin dominans och karisma. Detta 
kan också inträffa i sådana situationer där en station tillåts komma 
för nära så att den upptar en stor del av synfältet trots att den inte står 
mitt framför.  
Med rätt förutsättningar och korrekt utförd landskapsanalys och där-
till kompetent formkänsla kan en vindkraftsetablering tillföra land-
skapet nya estetiska värden. I de fall där teknik och natur kan mötas 
på ett inte påträngande sätt kan man förstärka ett landskaps karaktär. 
Att noga se till landskapets linjeföring och rumsliga disposition kan 
man skapa nycklar till en vacker gestaltning. 
 
Relevans/kontext 
Förutsättning för etablering handlar också om kontexten, i vilket 
sammanhang en anläggning skall verka. I ett område där man av 
hävd på tydligt sätt nyttjat landskapet för produktion och utvinnande 
känns användandet av vindresurserna mer relevant än ett område där 
inget sådant förekommit eller förekommer. Kontexten handlar också 
om landskapets funktionella sammanhang, att det finns en relation 
mellan objektet och det landskap där det står. Saknas relationen blir 
ingreppet svårbegripligt. En fyr är ett exempel på tydlig relation mel-
lan objekt och landskap. I den meningen har vindkraften natur-ligtvis 
en hemvist i blåsiga landskap, och inget annat. Ett element  med tyd-
lig nytta upplevs mer positivt än där funktionen är oklar. Ett vind-
kraftverk som står stilla har således få anhängare. 
 
Kopplingen mellan energiproduktion och energianvändande är annan 
faktor som kan göra att en anläggning känns mer motiverad och där-
med accepterad. Med en liten grupp vindkraftverk på lagom avstånd 
från en by eller elkrävande industri känns kopplingen mer relevant 
än ett ensamt verk långt borta från någon form av användare. Där fö-
refaller ingreppet vara onödigt, trots att vi förnuftsmässigt vet att 
strömmen ansluts till det allmänna nätet än att användas lokalt. 
 

  
 
 
Relevans handlar också om ingreppet i relation till den ev skada det 
orsakar. För att motivera en anläggning i områden med höga värden 
måste ingreppet ge någonting tillbaka, annars tar det bara utan att ge.  
 

Etableringens utseende 
Vindkraft är till sin natur storskalig och dessutom med ett påfallande 
rörligt moment. Vindkraften hör därför bäst hemma i storskaliga 
landskapsrum. Storleken på torn och måtten på rotordiametrar har i 
regel underordnad betydelse så länge kraftverken placeras i stora 
landskapsrum. Slutsatsen är att sträva efter stora verk i möjligaste 
mån för att få ut så mycket som möjligt när man ändå gör ett in-
grepp. Som regel tycks det inte ha någon betydelse hur höga verken 
är, skillnaden mellan 60 och 80 meter är oftast ovidkommande när 
man arbetar i landskapsrum som mäts i kilometer eller mil. I de fall 
där verken hamnar närmare kända referensobjekt som t ex träd, 
kraftledningsstolpar eller liknande bör man vara däremot vara med-
veten om effekterna. Likaså bör man vara försiktig med alltför stora 
verk på mindre toppar och höjdpartier samt på krön ovan bebyggda 
dalgångar. Stora verk i ett småskaliga landskap förstärker upplevel-
sen av ohämmad exploatering då verkens avvikande storlek lätt slår 
sönder småskaliga strukturer och samband. 
     

   
 
 
Hur stor en anläggning kan vara är beroende av ett flertal parametrar. 
Platsens kapacitet, infrastruktur och ambitioner samt naturligtvis de 
ekonomiska resurserna. Begränsande för storleken kan också vara de 
rent gestaltningsmässiga ställningstagandena. Om en anläggning 
skall benämnas ”landskapsanpassad” kan det också innebära be-
gränsningar i antalet men också att placeringen inte är helt energi-
optimerad. Att en annan placering hade producerat mer men gett fler 
negativa konsekvenser för landskapet. 
 
Landskapsanpassning 
Vindkraften landar inte alltid mjukt i landskapet. Anläggningen krä-
ver en anslutande väg, vändplats etc för transport och montering av 
torn, maskinhus och rotorblad. Dessutom krävs transportväg för 
schaktmaskiner och för övriga materialtransporter. Även efter fär-
digställandet behöver anslutningsvägen vara kvar för underhåll, ser-
vice och så småningom nedmontering. Kraven på dessa vägar är att 
dom skall tåla en viss storlek och tyngd på transportfordon. Vägarna 
är ingrepp som lämnar stora spår efter sig i skog och efter bergsidor. 
Av framkomlighetsskäl beroende på sidlutning leds dessa vägar till 
stor del längs bergsidor vilket påverkar vattenflödena, av-rinningen 
etc Visuellt kan de nya vägarna, speciellt på det exponer-ade kalfjäl-
let förstärka de negativa effekterna av en etablering, liksom alltför 
iögonfallande transformatorstationer.  
 

Vindkraft i naturmiljö 

Vindkraft i kulturmiljö 

Vindkraftens funktionella koppling till närlandskapet 

Vindkraftens skala i relation till omgivningen 
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I Sverige och i många andra länder finns en tradition att vid stora in-
dustriella ingrepp i landskapet särskilt värna om anläggningen eller 
ingreppets relation till sin omgivning. Denna inställning bör natur-
ligtvis även prägla vindkraftens inplacering i landskapet. I denna 
diskussion ryms även anläggningen egna uttryck, samt hur man kan 
utveckla den i storlek, form och kanske färg. Liksom vid allt annat 
byggande bör man ställa krav på gestaltningen. Utseendet på en an-
läggning kan anspela på landskapets karaktär eller uttryckas mer fri-
stående och självständigt. En vindkraftsanläggning bör också ha ett 
konsekvent och samlat uttryck, inte se ut som en tillfällig och opla-
nerad händelse. Om det finns en estetisk tanke bakom eller inte av-
slöjar sig ganska snabbt. Fjäll- och bergslandskapet är dock i det av-
seendet mycket svårarbetat med sina ständiga variationer i höjd-led. 
Kraftverkens krav på optimal exponering, inbördes avstånd mm samt 
tillgänglighet gör förutsättningarna mycket svåra att skapa enhetliga 
och begripliga lösningar. Tumregeln för en vacker placer-ing är att 
sträva efter enkelhet, att verken kan läsas eller tolkas som en enhet 
utan alltför stor inbördes variation.  
  
I de flesta av de följande etableringsförslagen står vindkraftverken 
som i bågform. Det har visat sig vara ett enkelt sätt att skapa en sam-
lat intryck åt anläggningen. Bågformen är lätt att finna på fjällslutt-
ningarna, ju högre upp man kommer på topparna desto svårare är det 
att placera verken på samma höjd. Placering på olika höjd kan inne-
bära att verken kommer att rotera med olika hastighet vilket bidrar 
till ökad komplexitet. 
 
Symbol 
Vindkraftens betydelse som landmärke har redan diskuterats, vidare 
kan vindkraftens symbolvärde i ett lokalt perspektiv utvecklas. En 
anläggning kan förankras, kopplas till en by eller ett samhälle och på 
så sätt stärka platsens identitet och kanske känsla av samhörighet. 
Här spelar naturligtvis ägoförhållanden, inflytande under tillblivelse-
processen en mycket stor roll för om det skall lyckas eller inte. Det 
finns många exempel på lyckade industriella satsningar där själva 
fabriken eller industrin står som symbol för bygden eller bygdens 
framåtanda och företagsamhet. Vindkraften har ju också genom sin 
gröna, miljövänliga stämpel ett högt ideologiskt värde, för den som 
vill eller känner för att utveckla det. 
 
Störande effekter 
Ett ämne som ibland diskuteras är rotorbladens rörelse vilka kan ge-
nerera störande skugg- och ljusreflexer för de som bor eller vistas i 
kraftverkets närhet. I planeringsarbetet bör man vara medveten om 
dessa genom att studera väderstreck och solinfall samt rådande vind-
riktningar vid tänkta etableringsstället.   
 
Likaså är den ljudbild ett vindkraftverk alstrar ämne för nödvändig 
planering. I tätbebyggda områden finns det riktvärden att stödja sig 
på. I fjällvärden med orörd karaktär är toleransen inställd på en lägre 
nivå. Vid placering i krönet ovan bebyggda dalgångar finns en viss 
risk för oväntade ljudnivåer i dalgången, speciellt nattetid men även 

dagtid när det blåser ”där uppe” men är stilla nedanför. Ljudet fort-
plantar sig lättare i kallare luftmassor vilket det ofta är i dalbottnar. 
 
Avvägningar 
En avvägning bygger på en kunskap om helheten, dels om platsen, 
landskapet runtomkring men också om andra avgörande faktorer 
som t ex vindkraftens grundförutsättningar och mål.  
För att bestämma vindkraftens visuella lämplighet för ett visst områ-
de eller landskap krävs en avvägning mellan de ”ingående” paramet-
rarna. Det befintliga landskapets värden och utseende skall helt en-
kelt sättas i relation till vindkraftens nytta och egna estetiska uttryck. 
En avvägning underlättas också betydligt om målet med vindkraften 
är fastställt (produktionsmål) än om någon sådan saknas. Ju tydligare 
en eller helst flera parametrar är fastställda desto lättare är det att be-
stämma värdet på de övriga. Förhållandet kan liknas vid en vågskål, 
där tyngden på det mätta objektet endast kan bestämmas om det 
ställs i relation till en definierad motvikt. Landskapets olika värden 
kan ju endast definieras utifrån vad som förekommer runt omkring, 
annars ”flyter värdena fritt”, alltså utan tydlig bestämning. 
 
I detta arbete har någon fast parameter i form av produktionsmål för 
vindkraften inte funnits, varför avvägningarna innehåller en viss grad 
av ofullständighet. Däremot förekommer en tydligare avvägning stu-
dieområdena emellan. Områden med opåverkade värden (orörda) 
värderas högre än områden som redan är påverkade i någon mån. I 
det avseendet är alltså påverkan på landskapsbilden mer negativt be-
tingad i orörda områden så länge det finns områden som har redan 
har en kulturpåverkan. Påverkan på landskapsbilden är också relate-
rad till hur andra områden ser ut än just det studerade. Detta resone-
mang innebär i praktiken att två teoretiskt sätt likadana landskap kan 
bedömas olika om det visar sig att det ena ligger i nära anslutning till 
orörda fjällområden och det andra ligger omgiven av skogsbygd. El-
ler om det ena ligger i ett distrikt (sid 8) avsett för vindkraft medan 
det andra ligger utanför ett sådant.  
 
Något som också måste spela in i avvägningsprocessen är områdenas 
framtidspotential, att se till landskapets kapacitet att ev ta emot ännu 
flera verk än i de som framställda i förslaget.  
I landskap som betraktas som funktionellt lämpliga har vindkraften 
större förutsättningar att ”passsa in” också utifrån ett estetiskt per-
spektiv, onödiga eller funktionellt tveksamma anläggningar löper 
större risk att upplevas som förfulande. 
 
I de följande avvägningarna knutna till studieobjekten görs en form 
av prioritering områdena emellan, det ena kan anses olämpligt med 
hänsyftning till att ett annat är lämpligare. I en verklig planerings-
situation bör man gå tillväga på liknande sätt.  
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PRESENTATIONSTEKNIKEN 
 
Förutom textanalyserna bygger detta arbete på många olika typer av 
bildmaterial. Målet har varit att försöka skildra platserna så som dom 
ser ut, men även att försöka fånga in helheter och landskapliga sam-
manhang. Vidare skall tekniken på ett någorlunda realistiskt sätt för-
söka hjälpa till att förklara vilka visuella konsekvenser ett visst in-
grepp ger. De verktyg som är valda för att beskriva detta beskrivs 
kortfattat i den följande texten. 
 
Gridmodellerna är utskurna delar av landskapet vilket speglar de 
topografiska förhållandena på en yta av 10 x 10 km. För att kunna 
jämföra de olika områdenas förutsättningar med varandra har samt-
liga områden gjorts lika stora (100 km2 ) utsnittens yttre avgräns-
ningar är valda så att så mycket som möjligt av väsentlig topografisk 
information skall komma med. Varje ruta har en längd av 200 m. För 
att öka tydligheten på presentationen och för att åskådliggöra tend-
enser har höjdskalan ökats till 200% vilket alltså innebär de dubbla 
höjdskalan. Höjdförhållanden har också lyfts fram genom att modell-
en belysts från öster (morgonsol).  

  
Fotoavståndet till föreslagna etableringar är överlag gjorda på ett 
längre avstånd än vad som är brukligt, anledningen till detta är att jag 
vill fånga in bilden av vindkraftverken i sitt totala sammanhang, 
vindkraften i landskapet. Inte fokusera alltför mycket på anläggning-
en i sig utan försöka skildra den i den omgivning där den står. Detta 
tillvägagångssätt innebär ibland att vindkraftverken förefaller vara 
små, ibland otydliga i bilderna, detta är också meningen eftersom det 
är just så man upplever dom många gånger, på avstånd. 
 
Valet av bildvinklar  är gjort utifrån flera viktiga ståndpunkter. Dels 
att beskriva anläggningen från de platser de flesta ser dom t ex vägar, 
knutpunkter, samhällen etc. Men också försöka täcka in materialet så 
att olika personers (kategoriers) perspektiv också blir framställt; t ex 
fjällvandraren, bilisten eller skogsbesökaren. Bilder tagna i skog el-
ler i bergkullslandskapet riskerar dock många gånger att vara direkt 
missvisande, inte helt sällan får man leta länge för att över huvudtag-
et få en skymt av det aktuella fotoobjektet. Först vid öppna platser 
som t ex vägar och hyggesytor kan man fånga objekten på bild. Med 
den färdiga bilden framför sig luras man att tro att situationen är re-
presentativ för hur studieobjektet framstår i sin omgivning trots att så 
inte är fallet. 

 
Bildformatet , alltså bildstorlek och förhållandet bredd/höjd på bil-
derna bör för att vara någorlunda verklighetstrogna ha ett liggande 
format. Det genomgående måttet på bilderna med vinkraft har varit  
ca 11x8 cm, alltså något som liknar standardformatet för pappers-
kopior. Utom i panoramabilderna som har annat mer långsmalt for-
mat. I denna rapport har jag dock pga. av ”layoutskäl” valt andra 
bildformat. 
 
Datorvisualiseringarna av vindkraftverken i de aktuella studie-
områdena är gjorda dels utifrån digitaliserade papperskopior men i 
de flesta fall direkta digitala bilder. För att få en så naturtrogen bild 
som möjligt är samtliga bilder tagna med 35 mm objektiv.  
 

 
 
Montagen som är gjorda produceras med hjälp av bildrediger-
ingsprogram. Med deras hjälp och ett ”bibliotek” av bilder kan man 
relativt enkelt sätta ihop bilder som illustrationsunderlag för olika 
frågeställningar eller fenomen man vill belysa. 

 
I de fall flygbilder  används är detta 
gjort för att åskådliggöra landskapliga 
sammanhang mer än för att ge någon 
sorts verklighetsbild av situationen. Med 
sammanhang menar jag skalför-
hållanden, struktur och inbördes rela-
tion. Flygbilden är också lämplig för att 
påvisa eller tydliggöra detaljer i land-
skapet som kan ha betydelse för den 
speciella frågeställningen man arbetar 
med. Att åskådliggöra vindkraftsanlägg-
ningar med hjälp av flygbilder har dock 
en begränsad nytta eller värde. 
 

De panoramabilder som används är av två typer; egenhändigt ihop-
monterade i bildredigeringsprogram samt sådana som monteras ihop 
digitalt i den digitala kamerans program. Dessa panoramabilder 
åskådliggör på ett mycket effektivt sätt de breda vyerna i verklighet-
ens fjällandskap. För att dessa bilder skall komma till sin rätt bör 
man betrakta dom på nära håll, dom spänner över en mycket bred 
sektor. Det går också  utmärkt att montera in vindkraftverk i dessa 
bilder, antingen genom särskilda programvaror för ändamålet eller i 
vanliga bilredigeringsprogram. 
 

Digitalt panorama 

Montage 

Topografiska grunddrag 

Flygbild 
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GRUNDSJÖN   
 
-Ett regleringsmagasin i anslutning till 
fjällområde, mycket populärt fiskevatten  
 
 

Grundsjöns vattenregleringsmagasin har en yta på ca 34 km2. Den 
L-formade sjön är belägen i en relativt flack skogsklädd dalgång 
mellan Lillfjället i väster och ett flertal vålar i söder och norr. Mot 
öster breder ett småkuperat skogsklätt bergslandskap ut sig med små 
fiskesjöar och myrmarker samt den från grundsjön meandrande Mitt-
tån. Uppströms Mittån, ca fyra kilometer norrut, ligger den lilla byn 
Messlingen och ca 10 km söderut ligger byn Långå strax intill väg 
84 mellan Funäsdalen och Hede. 

 

    
 
Markanvändning och användare 
Den dominerande och mest synliga markanvändningen kring Grund-
sjön är skogsbruk, utom på de kala höjdryggarna. Skogslandet och 
det närliggande fjället är renbetesland men utnyttjas också för det 
rörliga friluftslivet. Grundsjön med omgivning är i hög grad avsett 
för produktion och resursutvinnande; magasinering av vatten samt 
uttag av virkesråvara samt för renbete. Om detta vittnar bl.a. hygges-
ytorna, strandkanten, sjöbottnen, dammvallen samt kraftlednings-
stolparna. Samt det slitage som renbetet medför. 
Sjön är mycket lättillgänglig, man kan köra bil hela vägen ner till 
stranden. Strandkanten är också tillgänglig från alla håll runt sjön  
vilket uppskattas av inte minst fisketurister som också är flitiga be 

 
sökare vid sjön. En eller annan campare söker sig också gärna till 
strandkantens gräsytor, med eller utan fiskeredskap. Kring Grund-
sjöns norra delar på den östra stranden finns ett litet fritidshusområde 
i skydd av den bakomliggande skogen. Hela Grundsjöns omgivning 
är liksom hela den västra delen av kommunen klassat som riks-
intresse för turism och friluftsliv. Den exakta gränsen kommer att 
precisseras i den nya översiktsplanen. Området söder om den södra 
strandkanten är av riksintresse för renäringens behov.  
 
Topografi och mark 
Grundsjön ligger på gränsen mellan förfjällsregionen och lågfjälls-
zonen. De topografiska förhållandena skapar en viss grad av komp-
lexitet och variation. Skogsklätt berg, kalfjäll och öppet vatten i 
kombination. Sjön som horisontell yta förstärker eller understryker 
det omgivande landskapets topografi och brutenhet. Grundsjöns stor-
lek och utbredning gör att den omgivande topografin inte upplevs 
som alltför dramatisk. Vattenytans nivå fluktuerar beroende på hur 
mycket vatten som magasineras alt släpps ut. Skillnaden är ca 24 m 
mellan den högsta och den lägsta nivån. Vid lågvatten blottas sjöns 
stenbotten och landskapet förvandlas till ett mindre inspirerande 
stenlandskap.   
 
Status och originalitet 
Den sociala statusen på landskapet i och kring Grundsjön förtjänar 
att diskuteras. Fjällområdet västerut har av tradition en hög status, 
därefter faller ”värdet” på landskapet ner till en lägsta nivå vid om-
givningarna kring utloppet och den stenskodda dammvallen med 
kraftig exploatering. En viss grad av omvårdnad kan dock uppfattas 
även här, dammvallen är projekterad med en hänsyn till landskapet, 
intentionen tycks ha varit att den svängda formen skall smälta in i 
landskapets linjeföring, vilket den delvis också gör. De särskilt iord-
ningställda uppställningsplatserna för fisketuristernas bilar, tält och 
husvagnar vittnar om en vilja att orga-
nisera ytorna kring sjön. Sjön upp-
fattas alltså som en resurs inte bara 
som ett ”bortglömt” landskap. På vä-
gen till dammen märks inte riktigt 
samma intention, då spåren av de öpp-
na, inte återställda bergtäkter är flera.  
 
 

 
Kring själva kraftstationens mynning är ett stort, öppet och avjämnat 
stenlandskap. Dessa avtryck förstärker känslan av att man rör sig i 
ett exploaterat landskap, alltså i huvudsak avsett för produktion. 
I den mån man låter sig imponeras av ingenjörskonst och teknik är 
naturligtvis ett vattenregleringsmagasin en lockelse med sina vallar, 
teknik och tunnlar. För somliga människor kan det rent av vara så att 
det tekniska och imposanta i det hela tillför något i den egna, person-
liga landskapsupplevelsen. Grundsjön är trots den stora förändringen 
den genomgått fortfarande en sjö med höga kvaliteter (så länge den 
innehåller vatten). Omgiven av ett vackert fjäll- och skogslandskap. 
 

 
 
 
Det tycks vila något kraftfullt över platsen, vetskapen att under ytan 
finns en vilande energi, och att krafterna för närvarande är tämjda 
skapar en viss mystik åt Grundsjön. Dammvallen håller emot. På 
samma gång infaller en känsla av vemod när man rör sig i området. 
Tanken kretsar kring hur det kan ha sett ut tidigare innan regleringen 
genomfördes. 
I ett lokalt perspektiv utmärker sig Grundsjön genom sin storlek och 
sitt särskilda uttryck. I ett regionalt perspektiv särskiljer sig sjön inte 
alls, det finns många sjöar med Grundsjöns utseende. Grundsjön för-
enar sig med fjärrlandskapet relativt obemärkt och självklart. Om-
givningen särskiljer sig inte med några utmärkande karaktärsdrag 
utom lokalt där Messlingberget tornar upp sig centralt i området. 
Den stenskodda strandkanten och den byggda dammvallen skiljer sig 
naturligtvis från allt det övriga och skapar ett kargt och tekniskt ut-
tryck åt platsen. 
Landskapsrum, orientering och organisation 
Grundsjöns svängda form skapar ett dynamiskt långsträckt och tyd-
ligt landskapsrum som sveper runt bergsfötterna med omväxlande 
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långa och korta perspektiv. Skogsbruket gör sig påmind längs slutt-
ningarna och de skarpt avgränsade hyggesytorna tecknar en tydlig 

geometrisk grafik som kan liknas vid ett lapptäcke. Landskapet i 
Grundsjöns direkta närhet, sluttningarna ner mot sjön har en begrän-
sad exponering utåt. På de högre partierna ökar exponeringen mark-
ant dels mot det närliggande Lillfjället men även i förhållande till 
den omgivande skogsbygden. Lillfjällets kala siluett i väster skapar 
ett särskilt djup, spelet mellan närhet och distans blir tydlig. 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Grundsjön med närmast omgivning saknar iögonfallande eller sär-
skilt omtalade spår av tidigare mänsklig historia. Förändringen av 
landskapet tycks ha startat i och med regleringen på sjuttiotalet. Den 
mänsklig påverkan och närvaron är idag synnerligen tydlig. Först 
och främst genom dammvallens utseende och framtoning samt 
strandkanterna. Den grusväg som leder runt sjön bidrar till också i 
viss mån till områdets exploatering. Dessutom syns anslutande kraft-
nät med tillhörande röjda ledningsgator både i norr och söder. 
Grundsjön och vattnen runt omkring är populära mål för fiske-
turister, lokala och tillresta. Detta innebär att man sällan är ensam i 

området, vilket märks på antalet bilar och husvagnar. På en av par-
keringsplatserna vid den södra stranden står husvagnar mer eller 
mindre permanent uppställda. Hyggesytornas exakta geometri teck-
nad på bergsluttningarna är en ytterligare påminnelse om männi-
skans närvaro och verksamhet i området. Som nutidsdokument över 
vattenkraftsutbyggnad som epok har sjön fått ett annat kanske nytt 
värde, ett stycke industrihistoria. Ett kulturminne -oavsett om man 
uppskattar det eller ej. 
 
I den mån man är medveten om eller har kännedom om att den sten-
skodda strandzonen och vattenytans fluktuation är ett resultat av 
mänsklig exploatering upplevs påverkan som stor. För den som där-
emot inte känner till dessa bakgrundsfakta kan utseendet på Grund-
sjön tolkas som en normal sjö (när det är högvatten), detta gäller 
speciellt i de norra och mellersta delar där dammkanten inte är syn-
lig. Vid den sydöstra strandkanten kring stenvallen är det för de allra 
flesta tydligt vad grundsjön används till eftersom den fysiska föränd-
ringen där är mycket stor. Vallens material och formuttryck skiljer 
sig så pass mycket från naturmarkerna intill att det torde vara uppen-
bart för alla oavsett bakgrundskunskap att det är fråga om en stark 
exploatering. Här kan det knappast uppfattas som en normal eller ur-
sprunglig sjö. 
 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 

Ett studium av vindkarteringen ger vid handen att energivärdena 
kring sjön är relativt höga, speciellt på höjdlägena t ex vid Messling-
berget men även kring strandzonen och då särskilt kring den östra. 
Även vid den södra strandkanten är vindvärdena goda även om osä-
kerheten är större där. Längs stranden runt hela sjön löper en grus-
väg. I anslutning till själva kraftstationen några kilometer söder om 
Grundsjön ansluter ett flertal lokala kraftledningar, likaså löper en 
ledning i närhet av Grundsjöns norra strand. Grundsjön är alltså 
mycket välförsett och utbyggt både vad gäller möjligheter för eldis-
tribution samt tillgängliga vägar. Till den nuvarande kraft-stationen i 

berget mellan Grundsjön och Lossen ca 6 km söderut ansluter det re-
gionala stomnätet för el. Det är endast här mellan Grundsjön och 
Lossen som det regionala stomnätet ansluter i kommunen. 
 

 
 
Särskilda naturvärden 
Det i väster närliggande Lillfjället och Anåfjällen betraktas som ett 
värdefullt vildmarksområde, dock mitt i en exploaterad trakt för tu-
rism och friluftsliv. Lillfjällets naturvärden handlar främst om geolo-
giska företeelser och om rikt och värdefullt djurliv. I diskus-sionen 
om Lillfjällets naturvärden spelar också de visuella värdena. Vad 
som händer och sker kring Grundsjön påverkar också i viss mån upp-
levelsen av lillfjället. Både betraktat inifrån fjällområdet men också 
om man betraktar fjället på avstånd. Grundsjön och närligg-ande vat-
tensystem samt Mittån har också en mycket rik förekomst av fisk. 
 
Särskilda skönhetsvärden 
En större sjö i ett fjällandskap omgiven av skogsklädda höjder utgör 
naturligtvis en visuell kvalitet. Skönhetsvärdena uppstå främst när en 
kombination av perspektiv och mångfacetterat innehåll erbjuds, som 
här med kalfjäll i fjärran, skogsklädda toppar och en blå vattenyta 
som förgrund. Det svepande landskapsrummet gör naturligtvis sitt 
för att en välgörande variation skall uppstå, det skapar spänning och 
dramatik. Djupet och variationen är Grundsjöns främsta visuella kva-
litet. 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Lättillgänglig sjö  
� Höga visuella kvaliteter med bl.a. fjällpanorama 
� Lättillgängligt och bra fiskevatten 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 
 

� Kraftig exploateringspåverkan  
� Närhet till regionalt stomnät - el 
� Utbyggt vägnät runt sjön 
� Hög vindpotential  
� Utpräglat produktionslandskap  
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VINDKRAFT VID  
GRUNDSJÖN 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft 
Kring Grundsjön är det idag en tydlig påverkan efter regleringen och 
landskapet omkring är ett utpräglat produktionslandskap där natur-
resurser utvinns eller tas tillvara. Grundsjön är lättillgänglig och det 
regionala stomnätet ansluter närheten. Vindpotentialen är också 
mycket hög. Motiven till varför vindkraft skulle kunna inordnas är 
många. Grundsjöns värden är också många, särskilt dess lättillgäng-
lighet samt den visuella kontakten med fjällomgivningen, och inte 
minst kvaliteten för fritidsfiskare. 
 
En ev. etablering av vindkraft påverkar dessa värden i varierande 
grad. Hur stor påverkan skulle bli beror till stor del på var en anlägg-
ning placeras men också på storleken och utseendet på stationen. 
Landskapsperspektiven och den visuella kontakten med Lillfjället är 
de viktigaste kvaliteterna att ta hänsyn till, likaså bör man värna om 
tillgängligheten till sjön så att inte kontaktytor blockeras i onödan. 
Att inte den visuella kontakten med Lillfjället skärs av avhjälps 
lämpligast genom en placering kring sjöns södra eller östra delar, här 
är också exploateringspåverkan som störst vilket faller väl in. En ev. 
etablerings påverkan på fjärrlandskapets många olika värden är svår-
are att exakt förutse. De närbelägna Lill- och Anåfjället beskrivs ofta 
som fjällområden med vildmarkskaraktär, med detta åsyftas att grad-
en av ursprunglighet eller ”vildhet” är hög. Samt att natur- och upp-
levelsevärdena därtill är höga. Dessa kvaliteter kommer att påverkas 
från vissa bestämda platser inifrån fjällområdet då vindkraftverken 
vid Grundsjön kommer att bli mer eller mindre synliga oavsett var 
dom placeras. Då ingen av de föreslagna anläggningarna  (forts sid 
16) 
 
 
Vid Grundsjön prövas två alternativa etableringar: 
En låg placering vid stranden och en på höjderna centralt i området. 

Etableringsförslaget – Vindkraft vid Grundsjön 
 
Alt 1 södra stranden 
Parallellt med den södra strandkanten på ett avstånd av 100–150 m från 
vattnet löper grusvägen i en svag båge mot nordväst. Längs denna linje i en 
svängd form föreslås 8 st 2 MW verk på ett inbördes avstånd av 450 m. 
Bågen följer alltså strandlinjen och vägen vilket också är den övergripande 
och dominerande strukturen över detta landskapsutsnitt. Platsens stora yta 
och måttliga nivåskillnader medger en enhetlig och arkitektonisk form på 
anläggningen. Bågen är tänkt att förstärka, om man betraktar det från den 
södra och östra stranden landskapets överordnade linjeföring. Bågen under-
stryker djupet i landskapet, riktningen mot fjällområdena. En av de största 
kvaliteterna i landskapet är ju utsikten mot nord och nordväst. Förutsatt att 
man är i de mest besökta områdena kring dammvallen och fiskecampingen. 
 
Utblickar mot sjöns bortre gräns och fjällvärld berörs inte direkt med detta 
alternativ eftersom verken hamnar bakom betraktaren. Etableringen är lok-
aliserad till det hörn av Grundsjön som redan har en stor påverkan. Den di-
rekta närheten till väg och elnät gör att inga större ingrepp behöver göras i 
mark. Vistelsevärdena på den södra stranden kommer dock att påverkas i 
viss grad eftersom verken ligger relativt nära. I en detaljprojektering bör 
man studera detta mer noggrant. Genom att förskjuta hela paketet av kraft-
verk åt ena eller andra hållet eller genom att öka avstånden inbördes mellan 
verken kan man lokalt öka avståndet till verken från de flitigast besökta 
platserna på stranden.  
 
 
 
Fotopunkt 1 från dammvallen 
Från den kanske mest besökta platsen vid Grundsjön – dammvallen upptar 
anläggningen en inte alltför stor yta av synfältet mot väster. Lillfjällets si-
luett förblir till stora delar opåverkad. Anläggningens formmässiga enkel-
het bidrar inte till särskilt ökad komplexitet. Snarare är det så, med bak-
grund av platsens exploateringspåverkan, att bågen med kraftverk tillför 
landskapet nya kraftfulla, på gränsen till monumentala värden. 
 
Fotopunkt 2 från norra stranden 
Sett från den norra stranden framträder anläggningen inte särskilt problem-
atiskt, inte heller bidrar den med några större upplevelsevärden eftersom 
den exponeras ”platt” alltså rakt framifrån och utan innehållsrik bakgrund. 
Verken är sett utifrån detta perspektiv inte i konflikt med värdefullare vyer 
som t ex fjällpanoramor eller fjällformationer. Från denna betraktelsepunkt 
integreras verken på ett fördelaktigt och logiskt sätt med skogsbruket på 
bergsluttningen. Det är ett tydligt produktionslandskap vilket också kom-
mer förstärkas ännu mer vid lågvatten då stenbottnen framträder. 
 
Montage 3 från södra stranden 
Intentionen med att placera verken på ett visst avstånd från den välbesökta 
strandlinjen innebär att större konflikter undviks då det gäller strandens 
vistelsevärden. Det är för övrigt bara när man som här vistas på uddar eller 
andra utskjutande strandpartier som verken syns. Annars skyms dom av 
den strandnära lövskogsbården. 
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Avvägningar samt relevans för vindkraft, forts från sid 15   
 
är placerade inom zonen för visuell dominans bedöms inte effekterna 
bli allt för negativa. Om det istället vore så att Grundsjön låg på 
andra sidan Lillfjället, orienterad mot den övriga fjällvärlden hade 
det varit mer komplicerat. Anläggningen hade då hamnat i siktlinjen 
mellan fjällområdena. Grundsjön ligger nu istället öster om det aktu-
ella området, i riktning mot de visuellt mindre känsliga skogslandet. 
 
Vindkraftens ev närvaro vid Grundsjön handlar alltså om två viktiga 
frågor; den visuella påverkan på närlandskapet respektive påverkan 
på fjärrlandskapet.  
 
Den mest betydande kategorien av besökare är de som besöker 
Grundsjön gör det för det rika fisket. Sett ur den aspekten har even-
tuella vindkraftverks närvaro ingen betydelse. Vid frågor som berör 
upplevelsevärden i kombination med fiskeintresset kan vindkraftens 
närvaro naturligtvis påverka. Åt vilket håll beror till stor del på vilket 
ideologisk inställning besökaren har i miljö- och naturfrågor samt 
naturligtvis, inställning till vindkraften i sig. Med en genomtänkt pla-
cering kan effekterna uppenbarligen förändras, som här genom viss 
förskjutning bort från strandzonen. 
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Jämfört med många andra områden i fjällen har Grundsjön en karak-
tär och skala som kan vara lämplig för vindkraft, den egenskap om-
rådet har idag som regleringsmagasin och kraftproducent kan mycket 
väl utvecklas till en plats även för vindkraftsproduktion. Grundsjön 
representerar också den typ av landskap som mer generellt kan vara 
lämplig för vindkraft i ett allra första utbyggnadsscenario med stor-
skalig vindkraft i fjällmiljö. Dock under förutsättning att dessa om-
råden inte ligger i direkt anslutning till större orörda fjäll. Lokalt 
finns det, inte att förglömma också värden att respektera och anpassa 
sig till när anläggningen väl skall ”landa”. 

 
Alt 2 Messlingberget 
Strax nedanför Messlingbergets krön, ca 200 ovanför vattenytan (vid hög-
vatten) föreslås den andra alternativa placeringen. Liksom etableringen vid 
strandkanten handlar det här om 8 st 2 MW verk med en tornhöjd på 80 m. 
Avstånden mellan verken är bara 270 m vilket får anses som ovanligt tätt. I 
detta höga vindexponerade kan det fungera. Den estetiska fördelen med det 
korta inbördes avståndet mellan verken är att hela anläggningen visuellt 
hänger samman och att det går att skapa enhetliga linjer. Samtliga verk är 
placerade på 840 -meters nivån vilket innebär att verken tillsammans teck-
nar en strikt horisontell linje, syftet är att bergets terrängformer skall för-
tydligas. Med en placering under och kring de högsta topparna och på in-
bördes nivå går det att som här att skapa ett spännande, dynamiskt möte 
mellan anläggningen och landskapet.  
 
Fotopunkt 4 från södra stranden 
Vad bilden förmedlar är ett direkt möte mellan det existerande fjälland-
skapet och den moderna tekniken, båda med sina speciella uttryck. Det 
höga läget utmanar också många befintliga upplevelsevärden och veder-
tagna begrepp, för av vana betraktar ju många fjället och berget som ”mar-
kens härskare”, här är det istället vindkraftverken som dominerar. För en 
besökare på den södra stranden påkallar verken mycket uppmärksamhet, 
här måste man föreställa sig att rotorbladen också rör sig. Intrycket hade 
dock komplicerats markant om Lillfjällets siluett hade bryts. 
 
Fotopunkt 5 från västra stranden 
Från denna punkt ca 6 km nordväst om verken framträder bågformen tyd-
ligt. Här kommer heller inte anläggningen i konflikt med andra värde-fulla 
upplevelsevärden som t ex panoramor. De skogsklädda backarna bär också 
här tydliga spår av ett rationellt skogsbruk, med kraftverken och den steni-
ga stranden är det uppenbart produktionslandskap man har framför ögonen. 
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OMRÅDESPÅVERKAN I RELATION 
TILL ENERGIUTBYTE 
-en jämförande studie vid Grundsjön 
 

 
Inledning 
Som sagts många gånger tidigare har vindkraften en avsevärd områ-
despåverkan, den syns över stora områden. En fråga som ofta kom-
mer upp i det sammanhanget är verkets nytta i relation till vad det 
innebär i form förändring, uppoffringar eller ren skada. Föränd-rad 
och kanske försämrad landskapsbild. 
 
Ur produktionssynpunkt är de höga lägena så gott som alltid att före-
dra, på högre höjd blåser starkare och i regel jämnare vindar. På 
höjdlägen kan verken dessutom orienteras mot samtliga väderstreck, 
verken riskerar inte att komma i vindskugga beroende eventuellt när-
liggande toppar eller andra lokala höjdpartier. Höjdlägen för dock 
det med sig att verken som regel syns över ett betydligt större om-
råde än placering i lägre belägna terrängpartier. Här prövas bl.a. var 
dessa områden är samt hur stora dom blir. 

 
 
 
 

Siktanalysen 
För att belysa förhållandet mellan områdespåverkan och beräknad 
produktion görs här en separat studie med Grundsjön som exempel 
med två lika stora anläggningar om 8 st 2,5 MW verk med navhöjd 
80 m. Skillnaden handlar om deras placering, den ena (anläggning1) 
är lågt placerad vid strandkanten och den andra (anläggning 2) har 
fått en hög placering uppe på bergskrönet. Den relativa höjd-
skillnaden mellan anläggningarna är ca 200 m. Dessa olika läges-
förhållanden är gjorda som underlag till två frågor; från vilka platser, 
avstånd och områden kommer verken på de två olika etableringarna 
synas, samt vilket beräknat energiutbyte respektive placering för-
väntas ge. Med svaret på den senare frågan kan man bilda sig en 
uppfattning om hur mycket man ”tjänar” på en hög placering.  
 
Områdespåverkan eller siktanalysen redovisas grafiskt på en karta. 
Över de områden där verken helt eller delvis kommer att synas skraf-
feras ytan. Här måste man vara noga med vilka variabler som tillförs 
programmet. T ex så är inte skog och övrig vegetation  
 

 
 
 
 

 
inlagt som siktavgränsande faktorer. I verkligheten har det en avgö-
rande betydelse eftersom den största delen av Härjedalens landskap 
består av just skog, och att skogen erfarenhetsmässigt döljer mycket 
det vet vi. Kartorna ovan visar med andra ord en bild som om hela 
landskapet vore kalfjäll, utan vegetation. De skraff-erade ytor som 
sammanfaller med gröna områden (skog) skall man alltså tolka med 
stor försiktighet. 
 
Det bör vidare poängteras att informationen från siktanalysen inte är 
tillräcklig för att bedöma ett ingrepps visuella effekter. Det krävs en 
djupare tolkning av resultatet för att analysen skall vara användbar. 
Faktorer som hur mycket man ser av verken och i vilket samman-
hang dom framträder är ytterst viktigt att ha klart för sig innan man 
kan dra några avgörande slutsatser, t ex så har tidigare studier visat 
att många upplever det som mer störande att bara se den övre delen 
av ett kraftverk än att se hela. Detta tycks bottna i ett behov av klar-
het. Sådant som framträder delvis skapar osäkerhet. Siktanalysen ger 
också en vägledning om andra saker, dels naturligtvis om hur stort 

 

10 km 

10 km 

SIKTANALYS Anläggning 1 (35 000 MWh)   SIKTANALYS Anläggning 2 (48 000 MWh)   



 18

område som får en förändrad landskapsbild men också vilka land-
skap som faktiskt förblir opåverkade, trots att ett så pass stort in-
grepp gjorts. Den i detta arbete gjorda siktanalysen visar på ett tyd-
ligt sätt vilken skillnad det är om en anläggning placeras högt eller 
lågt. Förutom de rena ytberäkningarna ger siktanalyserna också väg-
ledning om från vilka mer besökta platser verken kommer att synas. 
Det är värdefull information om man t ex vill veta effekterna i när-
liggande byar eller i välbesökta fjällområden intill samt från vägar. 
 
De streckade cirklar som tillförts kartan betecknar avståndszoner 
från verken. Cirkeln har en radie på 10 km, vilket är valt som indika-
tion för den gräns när verken ”börjar försvinna”. Här spelar väder- 
och siktförhållanden en allt större roll. För områden som hamnar 
utanför cirkeln är det egentligen bara kalfjället som är intressant. Om 
anläggningarna syns från dessa, har det en viss betyd-else för upple-
velsevärdena där, speciellt om det är ett orört fjäll-område. 
 
Energiberäkningarna 
Den grundläggande vinddatan bygger på uppmätt vindstatistik från 
tre mätpunkter med följande avstånd från Grundsjön; Frösön (100 
km), Idre (150 km) samt Storlien (90km). Utifrån dessa mätpunkter 
och topografisk data från området kan man ungefärligen beräkna 
energimängden i vinden vid Grundsjöns två platser. Faktorer som 
tillkommer är verkens effekt, relativa placering i förhållande till var-
andra. 
 
Den beräknade produktionsnivån (årsproduktion) för anläggning  
1 (låg placering) vid är ca 35 000 MWh medan den för den högre be-
lägna anläggningen istället är ca 48 000 MWh. Den höga placeringen 
förväntas alltså producera ca 30 % mer energi än stationen nere vid 
vattnet.  
 
Det bör tilläggas att de faktiska värdena som alltid rymmer en stor 
grad av osäkerhet, medan det relativa förhållandet mellan anlägg-
ningarna kan betraktas som tämligen tillförlitligt. 
 

Tolkning av siktanalys anläggning 1 (låg placering, 35 000MWh) 
Anläggningen är som väntat synlig från de flesta strandpartier kring 
sjön, speciellt från de södra delarna. Här är också dammvallen syn-
lig. Från de skrafferade ytorna öster om sjön (i skogen kring Mittån) 
kommer inte verken inte att synas trots att kartan antyder det. Från 
det i väster närbelägna Lillfjällts östra sluttning kommer däremot 
stora delar av stationen vara fullt synlig, även här kommer ingreppet 
förmodligen tolkas ihop med exploatering kring dammvallen, vilket 
förmodligen gör att den kan (accepteras) lättare. Anåfjället, beläget 
mot nordväst har en högre ”vildmarksfaktor” och härifrån syns bara 
anläggningen från de absoluta höjderna kring toppen. Avståndet till 
anläggningen är hela 15 km så påverkan är mycket marginell. I dal-
gången upp mot byn Messlingen är marken täckt av skog, så där 
kommer stationen inte märkas alls trots att kartan visar så. Särvfjäl-
lets fjällmassiv ca 20 km åt nordväst har en sydvästsida som vetter 
mot anläggningen, avståndet är så pass stort att stationen knappt är 
synbar, det som eventuellt är synligt är de roterande rotorbladen 
ovanför skogen. Från övriga skrafferade ytor belägna i skog är sta-
tionen inte synlig alls. Anläggningen kommer avslutningsvis inte 
vara synlig från någon by, knutpunkt eller större väg.  
 
 
 
 

Tolkning av siktanalys anläggning 2 (hög placering 47 000MWh) 
Från den södra stranden, den mest välbesökta kommer anläggningen 
att vara fullt synlig. Även här tolkar man förmodligen ihop ingreppet 
med dammvallen och sjöregleringen som exploatering. Liksom den 
låga placeringen kommer anläggningen vara synlig från vissa områ-
den på Lillfjället, notera att området är ungefär lika stort trots att sta-
tionen ligger ca 200 m högre upp. Avståndet gör att påverkan för-
modligen ändå är ganska ringa. Vid ett betraktande av kartan ser det 
dramatiskt ut på de riktigt stora avstånden. Med tanke på att de flesta 
ytorna består av siktavgränsande skog är kartbilden missvisande. 
Den stora skillnaden är från Anåfjällets östra sluttning, här kommer 
stationen vara synlig, antingen i helhet eller partiellt. Det är svårt att 
furutse exakt. En annan skillnad är också att stationen kan vara syn-
lig under en kort sekvens utefter väg 84, strax intill byn 
Långå. Avståndet är dock ca 13 km så påverkan borde bli mycket 
begränsad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slutsatser av siktanalyserna 
Den betydande skillnad man kan utläsa av analysen är att den höga statio-
nen kommer att påverka de närbelägna fjällområdena i högre grad än den 
låga stationen. Särskilt Anåfjället som är av högfjällskaraktär. Den ”nytta” 
man kan få ut av det är i runda tal 12 000 MWh/år. Hur denna påverkan på 
fjällen ser ut samt om den är positiv eller negativt laddad har jag inte haft 
möjlighet att gå närmare in på inom ramen för uppdraget. Lokalt kring 
Grundsjön har strandetableringen högre estetiska värden än topplaceringen, 
enlig mitt tyckande tillför den landskapet värden som den andra saknar.
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LOSSEN   
 
 
-ett regleringsmagasin i porten till 
fjällvärlden 

 
Sjön Lossen har en yta av ca 30 km2 och är liksom Grundsjön ett 
regleringsmagasin som ingår som en del i Ljusnans lopp. Lossen är 
förbunden med Grundsjön genom en tunnel i ett större reglerings-
system. Längden på sjön är ca 18 km och på det bredaste stället mä-
ter Lossen ca 2 km. Den långsmala sjön är omgiven av skogs-klädda 
höjdpartier längs hela sin sträckning. Parallellt med sjöns längdrikt-
ning går väg 84 mellan Hede och Funäsdalen. Halvvägs längs den 
västra stranden, lite utom synhåll från sjön ligger fjällbyn Tännäs på 
en sydvänd bergssluttning.  
 

                    
 
Markanvändning och användare 
Den dominerande markanvändningen i området, vid sidan om nytt-
jandet som vattenreservoar är skogsbruk. Skogsbruket sker utefter 
bergssidorna men även på de högre belägna delarna ända upp till 
strax under trädgränsen. Den nordöstra sluttningen är åretruntmark 
för ren, här finns även ett renslakteri. Den kanske viktigaste (kvant-
itativt sett) användaren av detta landskap är vägfararen som passerar 
förbi. Kontakten med landskapet sker oftast inifrån bilfönstret i 
snabb fart, samt någon enstaka gång från någon av de rastplatser som  

 
 
är utplacerade längs vägen. Kring Lossens norra del, i de lite mer 
bebyggda områdena används närlandskapet främst i friluftssyfte. 
 
Topografi och mark 
Lossen ligger i förfjällsregionen. Sjöns stora horisontella utbredning 
gör att topografin inte upplevs som särskilt dramatisk utom när man 
står nära intill ett lokalt utmärkande eller mer dominant berg. Det 
långsmala rum som sjön utgör bottnen på är mycket öppet och stor-
skaligt med en djup exponering särskilt i längdriktningen mot den 
storslagna fjällvärlden i nordväst. Skillnaden mellan högvatten och 
lågvatten är ca 27 m. Liksom andra regleringsmagasin ändrar sjön 
sitt utseende när mycket vatten tappas ut. Då blir stenbottnen succ-
essivt synlig. När det mesta vattnet är urtappat förändras upplevelsen 
av landskapet, sjön förvandlas till ett stenlandskap. 
                        

 
 
 
 

 
 
Status och originalitet 
Lossen präglas liksom Grundsjön av en viss omvårdnad vid sidan 
om det dramatiska ödet, t ex väl iordningställda och organiserade 
rastplatser med goda parkeringsmöjligheter. På vissa platser runt 
sjön finns till och med informationsskyltar som berättar om var går-
darna legat som tvingades rivas när regleringen genomfördes. Kan-
ske kan man tolka detta som ett försök att vilja höja områdets status 
efter den nedigradering om lätt sker efter en sjöreglering. 
 

 
 
 
Bortom Lossens nordvästra ände får man den första riktiga ögon-
kontakten med den obrutna öppna fjällvärlden, mycket tack vare de 
stora ytorna vid sjön. Lossen kan i någon mån betecknas som den vi-
suella och därmed också den mentala porten eller entrén till den stör-
re fjällvärlden. Som sådan har den också en stor betydelse som 
landmärke och symbol. Här vid Lossen förändras också landskapet 
då fjällen blir alltmer tydliga. Vädrets makter blir också mer påtag-
liga här, de låga molnen och vindarna från kalfjällen letar sig hit tack 
vare de stora ytorna vid sjön. Här stiger därmed också förväntningar-
na på vad fjällvärlden har att erbjuda i form av landskapsupplevelser 
och annat. Detta mycket speciella och särskiljande drag har en av-
görande betydelse för Lossens karaktär och identitet.  
 
 

Lossen 

10x10 km 

Lossen från rastplats vid väg 

Lossen med fjällperspektiv,  
dammvall till höger 

Topografiska huvuddrag 

Tännäs 
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 Landskapsrum, orientering och organisation 
Lossen upplevs som ett stort långsmalt landskapsrum, den långsmala 
formen förstärks eller understryks också av vägens längsgående 
sträckning. Denna riktning dominerar över området och skapar på så 
sätt en överordnar struktur som vilar över landskapet, blicken söker 
automatiskt bort mot landskapsrummets bortre gräns i nordväst. Mot 
fjällvärlden. Strukturerande element är också, vid sidan om sjön de 
uppstickande bergstopparna. 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Den mänskliga påverkan på landskapet kring Lossen är relativt tyd-

lig, framförallt sjöregleringens effekter på 
strandkanter samt naturligtvis dammvallens 
tekniska precision kring sjöns sydöstra ände. 
Stenvallens horisontella ovanyta kontrasterar 
på ett verkningsfullt sätt mot landskapet runt-
omkring. Den tekniska precisionen i vallens 
ovanyta understryker att området är underkast-
at människan. Lossen präglas också visuellt 
men även ljudmässigt av den närliggande vä-
gen. Biltrafiken tillför förutom ljudet ett rörligt 
inslag i upplevelsen av landskapet. Trafiken på 

vägen drar blickarna till sig. Fjäll-byn Tännäs med omgivande sprid-
da bebyggelse sätter med sin när-varo en viss ”kulturprägel” på sjöns 
västra och nordvästra delar. Öster om Tännäs vid Lossens nordvästra 
strand finns spridd bebygg-else. Vid sidan om dammvallen saknas 
byggnader eller anläggningar i direkt visuell kontakt med sjön. Ett li-
tet undantag är ett renslakteri strax innanför den norra strandzonen 
vid dammvallen, dessa bygg-nader och anläggningen i övrigt är dock 
inte synlig från sjön utan först när man passerar förbi längs skogsbil-
vägen strax norr om sjön. 
 
Den kulturmiljömärkta Fjällbyn Tännäs (riksintresse) är mycket 
vackert belägen ovanför en av Lossens vikar i väster. Någon direkt 
visuell relation till den huvudsakliga sjön saknas däremot. Vegeta-

tionsbälten och lokala höjdpartier omöjliggör utblickar över sjön. 
Tännäs syns alltså inte från Lossen inte heller från vägen vid sjön. 
Övrig kulturmiljö runt sjön är i form av spridd modernare bebygg-
else t ex fritidshusområden. Mer skyddsvärda kulturmiljövärden 
saknas emellertid. 
 

 
 

 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
Vid Lossen blåser det ofta kraftigt. Läget orienterat mod nordost ger 
en öppen passage mot atlantvindarna. Kring de södra stränderna och 
på sluttningarna ovanför har vinden accelererat över sjön. Liksom 
Grundsjön är Lossen tillgänglig från alla håll tack vare vägen som 
anlades när dammen gjordes. Lossen är även välförsedd vad gäller 
tillgängligt elnät. På några kilometers avstånd mot nordost ansluts 
det regionala stamnätet och genom området löper ett flertal mindre 
lokala nät.  

Särskilda naturvärden 
De naturvärden som finns skulle främst kunna kopplas till de all-
männa landskapsupplevelserna snarare än särskilda lokaler eller spe-
cifika naturområden.  
 
Särskilda skönhetsvärden 
Betraktat utifrån en resandes perspektiv rymmer Lossen stora visuel-
la värden som ett intressant och innehållsmässigt rikt avbrott längs 
vägen. Vägens sträckning en bit ovanför på sluttningen skapar värde-
fulla perspektiv främst mot nordväst med vattnet i förgrunden men 
även mot sydost. Här finns också ett antal rastplatser strategiskt pla-
cerade för att besökarna skall kunna tillgodogöra sig utsikterna i lugn 
och ro. Mot nordväst syns bl.a. fjället Stor-Skarvens siluett. Skön-
hetsvärdena kretsar främst kring djup och avstånd, kring Lossen kan 
man uppleva både objekt och panoramor samt en bred färgskala. 
Perspektiven med vattnet i förgrunden och de form- och färgmässigt 
avvikande fjällen i bakgrunden skapar en välgörande känsla, land-
skapets mångformighet blir uppenbar. 
 

 
              
 
 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Lättillgänglig strandzon 
� Värdefullt och innehållsrikt panoramaperspektiv mot  

fjällvärlden 
� Mental och visuell port till fjällvärlden 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 
 

� Kraftig exploateringspåverkan  
� Närhet till lokalt och regionalt stomnät - el 
� Utbyggt vägnät runt sjön 
� Hög vindpotential  
� Utpräglat produktionslandskap 

Barriär

Stråk

Landskapsrum

Knutpunkt

Landmärke

Värdefull utblick

Landskapets riktning

 

Lossen vid bro mot öster 

Från dammvall 

Lossen med Tännäs i förgrunden 
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VINDKRAFT VID LOSSEN 
  
 
 
Avvägningar samt relevans för vindkraft 
Energivärdena i vinden är höga vid Lossen, särskilt kring den nord-
östra stranden. Med ökad höjd stiger värdena varför höjderna är sär-
skilt intressanta. Området präglas mycket av sjöregleringen samt i 
viss mån ljudet och rörelsemomentet från vägen. Kring Lossens nor-
ra del finns spridd bebyggelse. Sjön och området runt omkring kan 
av många skäl knappast betraktas som orörd eller opåverkad. Liksom 
vid Grundsjön är det fråga om ett utpräglat produktionsland-skap; 
skogsbruk, magasinering av vatten samt avsevärd exploater-
ingspåverkan. Ytorna kring Lossen är mycket lättillgängliga och det 
regionala stomnätet finns på några kilometers avstånd. Infrastruktur-
en ligger alltså till stora delar färdig. 
 
Värdet kretsar kring upplevelsen av Lossen som introduktion eller 
port till en ny ”värld” –fjällvärlden. Om man betraktar det ur det per-
spektivet att man kommer från skogslandet och skall vidare upp i 
fjällen med högt ställda förväntningar. Denna mentala förnimmelse 
får man vid Lossen för det djupa perspektivets skull. Platsens karak-
tär är att fungera som en övergång mellan två regioner, skogslandet 
och fjällen. Vindkraften sett som kraftutnyttjare kan i linje med det 
resonemanget vara en ytterligare påminnelse om att man närmar sig 
fjällvärlden med alla dess naturkrafter, lagrade i vinden och vattnet. 
 
Vindkraft vid Lossen torde inte vara helt otänkbart om man tar noga 
tar hänsyn till eller är införstådd med platsens värden och egenskap-
er. Vindkraft vid Lossen skulle kunna upplevas som en naturlig fort-
sättning på det utvinnande av naturresurser som påbörjades i och 
med regleringen. Det finns en klar linje dem emellan. (forts sid 22) 
 
 
 
Vid Lossen prövas en större etablering längs den nordöstra stranden 

Etableringsförslaget – Vindkraft vid Lossen 
 
Den föreslagna etableringen är lokaliserad utefter en ca 8 km lång sträcka 
längs den nordvästra stranden samt en bit upp på det bakomliggande skogs-
klädda bergssystemet. Förslaget omfattar totalt 27 st 2 MW verk med torn-
höjd på 70 m fördelat på fyra grupper (bågar). Den estetiska ambitionen 
med förslaget är att fördela vindkraftverken på ett uppenbart medvetet sätt i 
terrängen – att skapa ett spännande möte mellan grupperna och landskapet. 
Den organiska, svängda linjeföringen i förslaget är tänkt som ett förtydlig-
ande av landskapets eget formspråk. Varje grupp ligger på samma inbördes 
höjdnivå. Den lägst placerade bågen har fundamenten i princip vid samma 
nivå som vattenytan vid högvatten. Den högst belägna bågen ligger ca 100 
meter högre upp. Ambitionen är att varje grupp skall tolkas för sig, alltså 
inte som en enda stor anläggning utan som flera mindre grupper placerade 
på sluttningen. I förslaget har jag även tagit hänsyn till vistelsevärdena på 
stranden. Genom att lämna en del av området fritt t ex kring den lilla sjön 
strax innanför strandlinjen kan man åstadkomma frizoner kring områdets 
värdefullaste platser. 
 
 
Fotopunkt 1 från dammvallen 
Som det framgår av bilden är verken konsekvent orienterade på höger sida, 
från denna plats kommer anläggningen påkalla mycket uppmärksamhet ef-
tersom stora delar av landskapspartiet är fyllt av kraftverk. Platsens vikti-
gaste kvalitet; det djupa perspektivet verkar dock fortfarande med oför-
minskad styrka. I en verklig situation befinner man sig oftast i rörelse när 
man passerar Lossen, intrycket av anläggningen blir då lite annorlunda. 
Dom enskilda grupperna (bågarna) och deras relation i djupled kommer 
förmodligen att framträda tydligare än dom gör i en ”fryst” bild som denna. 
Först kring dammvallen (strax till höger) klarnar motiven till valet av Los-
sen som plats för en vindkraftsetablering, här är ju landskapet som mest 
exploaterat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotopunkt 2 från bron 
 
Under en kort sekvens strax intill avtagsvägen mot Tännäs passerar vägen 
en bro över Lossen. Här framträder en vy över sjön och i denna korta se-
kvens syns en del av anläggningen på andra sidan. Avståndet till det när-
maste verket är ca 5 km, vilket gör att vindkraftverken förefaller relativt 
små. Att verken avtecknar sig mot ett mörkare skogsparti gör delvis att tor-
nen kontrasterar kraftfullt mot bakgrunden. På bilden är dom dessutom 
solbelysta. 
 
 

Fotopunkt 1 
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Fotopunkt 2 

Fotopunkt 1 
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Avvägningar samt relevans för vindkraft forts från sid 21 
 
En vindkraftsetablering skulle kunna vara relativt stor. Landskapet är 
storskaligt och på bergsryggarna kring sjön finns gott om utrymme. 
För att begränsa anläggningens fysiska utbredning, och för att en be-
sökare skall kunna ha ”kontroll” på situationen föreslås en anlägg-
ning lokaliserad kring den norra stranden, med en riktning som 
sammanfaller med landskapsrummets riktning. Sett utifrån en väg-
farares perspektiv förhåller sig då stationen hela tiden på ena sidan, 
man åker inte igenom den. Det finns en annan fördel med en pla-
cering på den nordöstra sidan, nämligen den att då konkurrerar inte 
anläggningen nämnvärt med de värdefulla utblickarna mot fjällpano-
ramat. 
 
Den föreslagna anläggningen är i huvudsak placerad på de lägre ni-
våerna med hänsyn till oönskad fjärrpåverkan. Tanken är att anlägg-
ningen skall tillhöra Lossens landskapsrum och inte fjärr-
landskapets.  
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Liksom Grundsjön bedöms Lossen och liknande starkt påverkade 
områden utanför det egentliga fjällandskapet vara lämpliga för en 
första utbyggnadsetapp av storskaligvindkraft i fjällrelaterade land-
skap. Det finns två tydliga motiv till dessa landskaps lämplighet; i 
första hand den omfattande landskapspåverkan som redan verkar på 
platserna i och med regleringen, och i andra den ”tradition” som ut-
vecklats och kan vidareutvecklas i framtiden med tanke på område-
nas funktion som energiproducenter. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotopunkt 3 från skogsbacke ovan den södra stranden 
 
Från en plats på höjderna vid den södra stranden syns ett antal verk sydli-
gast belägna bågen. Det är den bågen som är placerad närmast strandkan-
ten, strax innan dammvallen där exploateringsgraden är hög. 
Gruppens skala och storlek skiljer sig inte anmärkningsvärt från landskap-
ets egen skala. Ulvbergets karaktäristiska siluett fungerar trots vindkraft-
verkens närvaro som områdets dominant. Från denna utsiktspunkt ger an-
läggningen ett lugn och enhetlig framtoning, intrycket hade förmodligen 
varit ett annat om flera verk kommit till bakom den främre bågen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotopunkt 4 vid den lilla sjön innanför strandlinjen 
 
På vissa platser bakom strandlinjen finns det områden i anslutning till 
mindre sjöar som rymmer höga vistelsevärden. Vindkraftverkens närvaro 
påverkar i viss mån dessa värden. Dessa platser representerar dock mindre 
landskapsrum, och i de mindre landskapsrummen upplevs anläggningen 
inte i sin helhet utan snarare som enstaka verk på olika avstånd från be-
traktaren. Sett utifrån dessa perspektiv är det kanske svårare att se kopp-
lingen till Lossen med avseende på dess funktion som kraftproducent med 
åtföljande exploaterat landskap. 
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DIGERBERGET     
 
 
-ett skogsklätt berg i bergkulls-
landskap mellan två lågfjällsystem 

 
Digerberget ligger i skogslandskapet mitt emellan Skorvdalsfjället 
och Sånfjället i ett system av skogsklädda bergsryggar. Digerberg- 
ets östra fot ansluter till väg 84 mellan Hede och Sveg. Vägen går i 
Ljusnans dalgång i nord-sydlig riktning. Digerberget har från vägen 
en tydligt definierad form och höjer sig ca 350 m ovan ovanför vä-
gen. Syd- och västsluttningen sluttar brant ner mot Ljusnan, öst-
sidan övergår successivt i det omgivande bergslandskapet. Ca 12 km 
österut ligger byn Vemhån med Härjedalens första och enda vind-
kraftsanläggning om 3 st verk på berget Rodåvålen. 
 
 
Markanvändning och användare 
Den helt dominerande markanvändningen kring berget är skogsbruk 
vilket bedrivs intensivt. Till viss del utnyttjas området även för all-
mänt friluftsliv och jakt. Ljusnans sjö –och vattensystem är goda fis-
kevatten samt populära för rekreation och naturstudier. Kring sjö-
arna och ån nedanför Digerberget finns enstaka fritidshus samt visst 
åretruntboende. Liksom Lossen besöks landskapet kontinuerligt av 
förbipasserande bilfarare. På de skogsklädda höjderna intill berget 
finns också ett flertal fäbodvallar. En viktig kategori av ”visuella” 
användare av området är alla de människor som konfronteras med 
berget helt enkelt därför att det tar sån plats i landskapsrummet. Di-
gerberget syns väl både från nationalparken Sånfjället i väster och 
från Skorvdalsfjället i öster, båda mycket populära fjällområden med 
höga upplevelsevärden och vida utblickar bl.a. mot det aktuella Di-
gerberget. 
 

 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Digerberget ligger i en omgivning som präglas relativt mycket av 
mänsklig aktivitet. Väg 84 samt aktiviteterna och bebyggelsen i dal-
gången. Det intensiva skogsbruket med sina karaktäristiska hygges-
ytor och skogsvägar präglar också området. En lokal kraftledningen 
sträcker sig över berget och tangerar bergets topp, där finns även en 
mast placerad. Ljusnans dalgång är av riksintresse för kulturminnes-
vården. 
 
Topografi och mark 
Digerberget hör hemma i bergkullslandskapet, alltså skogsbygden. 
Berget spelar en dominant roll i sitt närlandskap genom sin höjd och 
imposanta gestalt. Detta gäller framförallt dess branta västsida. Ös-
terut övergår berget successivt i andra moderatare bergsforma-tioner. 
Berget framträder tydligt från öppna platser och höjdlägen på av-
stånd och nära bl.a. från Vemåns dalgång öster om berget. Digerber-
get är skogsklätt ända upp till sin topp. 
 

Status och originalitet 
Digerbergets status utmärker sig inte mer än landskapet runtomkring. 
Intresset och omvårdnaden är snarare riktat mot den närliggande na-
tionalparken och Ljusnans värdefulla vattensystem. Få känner till 
Digerberget som namn, desto fler känner däremot till det för sin stor-
lek. Förutom sin dominanta ställning i landskapet bär alltså inte Di-
gerberget på särskilt originella drag.  
 
Landskapsrum, orientering och organisation 
Väster om Digerberget infinner sig rumskänslan tydligt tack vare 
branterna, ur den aspekten spelar berget en viktig roll som rums-
kapare samt orienterande objekt och landmärke. För den som färdas 
på vägen betyder detta troligtvis en kvalitet i landskapsupplevelsen. 
Vägens sträckning följer dalgången och Ljusnans riktning, det är 
också den dominerande strukturen i området. 

 
 
Särskilda naturvärden 
Höga naturvärden förekommer vid Ljusnans vatten i dalgången. 
Strandzonen och upplevelsevärdena där är betydelsefulla för den lo-
kala turismen och det lokala friluftslivet. Digerberget syns i regel 
inte från vattensystemet pga skogen. Först vid kalavverkade ytor 
framträder Digerberget på avstånd. Digerberget i sig bär för övrigt 
inte på några särskilda naturvärden mer än de allmänna som före-
kommer i skogsterräng. 
 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
Liksom liknande uppstickande berg i skogslandet kommer topparna i 
kontakt med de högre energivärdena. Väg 84 ligger ca 2 km från Di-
gerbergets topp, för övrigt saknas väg upp till krönet. En lokal kraft-
ledning med nord-sydlig riktning tangerar bergets översta delar.       
 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Karaktärsfull landmärke 
� Visuell kontakt med Sånfjället 
 

Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 
 

� Viss exploateringspåverkan 
� Närhet till mindre elnät 
� Relativt lättillgängligt 
� Hög vindpotential 
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VINDKRAFT VID  
DIGERBERGET 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft  
Digerbergets topp har mycket höga energivärden och berget ligger 
nära allmän väg. Berget ligger i skogslandskapet, i en trakt där den 
visuella effekten inte bedöms bli så betydande. Det finns dessutom 
en viss exploateringspåverkan i och med vägen, kraftledningens och 
mastens närvaro. Dessutom ligger Digerberget i anslutning till viss 
småskalig bebyggelse. På Rodåvålen topp ca 15 km från Digerberget 
finns det idag tre vindkraftverk. Digerbergets främsta värde kretsar 
kring dess betydelse som landmärke, dess södra sida har också en 
vackert skuren dal som framstår vid ett visst solinfall. 
Skogsbygden har en enastående förmåga att maskera eller dölja fy-
siska företeelser. Kombinationen med höga berg intill skulle vid en 
eventuell etablering innebära att verken inte skulle framträda för än 
man befinner sig strax inpå. Vid Digerberget gäller detta inte fullt ut 
såtillvida man inte nalkas verken inifrån skogen. Digerberget är fullt 
synligt från den närliggande vägen. Lokalt ser jag det största pro-
blemet vad gäller detta från det relativt närliggande Sånfjällets höjd-
lägen. Sånfjället betraktas ju av många som ett vildmarksområde 
med hög grad av ursprunglighet och orörda värden. Händelser och 
insatser på Digerbergets topp innebär även förändringar av värdena 
på Sånfjället. Detta är också ett generellt problem eftersom det finns 
fler platser där denna fjärrpåverkan är oönskad. 
 
Efter en vistelse på Sånfjället ger det dock vid handen att det redan 
finns ett flertal objekt eller exploateringsföretag som redan fram-
träder med tydlighet från Sånfjällets alla utsiktspunkter. Master, vä-
gar och samhällen, alla påminnelser om mänsklig närvaro blir plöts-
ligt till intressanta studieobjekt när man för stunden kan betrakta 
dom tillsammans och i relation till landskapet. Upplevelsen kan 
mycket liknas vid den fascination man känner när man flyger och 

plötsligt ser allt uppifrån på en gång. Sammanhangen framträder 
med all tydlighet.  
Med den erfarenheten och insikten konstaterar jag att en eventuell 
vindkraftsanläggning på Digerberget eller någon annan topp på 
samma avstånd inte behöver innebära någon allvarlig försämring av 
upplevelsevärdena. Kanske är det så att det rent av tillför något i 
landskapsupplevelsen i ett i övrigt relativt händelselöst skogsland-
skap.  
 
Problemet uppstår dock om en ev. anläggning inkräktar på andra 
värdefulla utblickar t ex mot den orörda fjällvärlden eller mot karak-
täristiska och välkända fjällformationer. En anläggning på Digerber-
get bryter delvis siktstråket mellan Skorvdalsfjället i öster och Sånf-
jället. Avståndet dem emellan är ca 25 km. Avståndet är dock så pass 
stort att det endast har en marginell betydelse. 
 
För miljöerna och strandzonen kring Ljusnans östra strandzon be-
döms påverkan inte bli stor. Från de allra flesta lägena kommer ver-
ken att skymmas av framförliggande träd. Från den mer svår-
tillgängliga västra strandkanten bedömer jag däremot att den visuella 
påverkan kommer att bli mer tydlig.  
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Digerberget och det landskap som representeras bedöms i princip 
som lämpligt för vindkraftsetableringar i ett första utbyggnadsskede, 
dock under förutsättning att det går att genomföra stationer som om-
fattar flera verk i anslutning till varandra, samt att noggranna detalj-
studier genomförs som beaktar uppkomna fjärreffekter. 

 
 
 
 
 
Förslaget omfattar tre verk på Digerbergets topp 

 
 
Etableringsförslaget – Vindkraft på Digerberget 
 
Det aktuella förslaget omfattar tre st verk placerade kring en av Digerber-
gets toppar. Verken är placerade på samma höjd och avstånden dem emel-
lan är ca xx m. 
 
Den föreslagna etableringen kan kompletteras med nya grupper på närlig-
gande toppar. I de fall detta skulle vara aktuellt bör man säkerställa ett visst 
minimiavstånd mellen grupperna så att dom kan tolkas var för sig istället 
för ett ostrukturerat antal vindkraftverk utan någon som helst inbördes ord-
ning. 
 
Fotopunkt 1 från vägen söder om berget 
 
Från denna fotopunkt ca 3 km från verken framträder Digerberget tydligt 
som ett landmärke och verken medverkar till detta, intrycket förstärks av 
att vägen svänger av när den närmar sig bergets fot. Här syns verken tydligt 
på bergets krön och man kan direkt få en vägledning om bergets storlek 
tack vare verkens höjd.   
 
 

Fotopunkt 1 
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GLÖTESVÅLEN   
 
-en vål i skogslandskap med nära vi-
suell kontakt med Sånfjällets natio-
nalpark 

 
Glötesvålen med Dragåsvålen och de närbelägna Dörrs- och Tvill-
ingvålarna ligger ca 1mil söder om Sånfjällets nationalpark. 
Ca 4 km åt sydväst ligger den lilla byn Glöte utefter väg 535 mellan 
Linsell och Lofsdalen. Glötesvålen liksom Sånfjället ligger utanför 
det egentliga fjällområdet i Härjedalen och märks därför mer som 
isolerade uppstickande kala hjässor i skogslandskapet. Sånfjället är 
ett system av toppar. I den skogsklädda dalgången mellan Sånfjället 
och Glötesvålen rinner ån Sånden i ett meandrande lopp. Vålens övre 
del har en nästan kvadratisk relativt plan yta om ca 4 km2. 
 
Markanvändning och användare 
Liksom vid Digerberget är skogsbruket helt dominerande kring Glö-
tesvålen, det märks närmast av de stora hyggesytorna och skogs-
bilvägarna. Kring vålarnas toppar ovan trädgränsen söker sig bara 
renarna samt någon enstaka fjällvandrare. Glötesvålen nedre och 
norra skogslandskap ingår delvis i nationalparkens skogliga del, som 
sådan är den populär för vildmarksturister och för lokal rekreation. 
Vålen i sig saknar troligtvis större rekreativa värden, intresset är tro-
ligtvis mer riktat mot dalgångarna, svackorna samt vattensystem-en 
där. För de boende i byn Glöte och de som bor utefter vägen nyttjas 
området för lokal rekreation samt för jakt och fiske. 
 

 
Topografi och mark 
Glötesvålen utmärker sig tydligt mot omgivningen i samtliga väder-
streck i den mån man ser den med tanke på skogen. Sluttningarna är 
relativt branta och de högst belägna kala partierna  
reser sig ca 350 m ovan de lägra delarna i dalbottnen. Lite utmärk-
ande för området är skalan på landskapet, dalgången mellan Glötes-
vålen och Sånfjällets sydligast topp är hela 12 km bred och Glötes-
vålen har en total yta på ca 8 km2. 
 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Glötesvålen ligger mitt i ett område där skogsbruket är intensivt. De 
bryskt framdragna skogsbilvägarna utefter sluttningarna och i Dal-
gångarna medför stora sår i landskapet. Den närbelägna väg 535 och 
den långsmala byn Glöte med närliggande boställen medför en viss 
grad av exploatering och mänsklig närvaro. Med bakgrund av det 
känns området inte särskilt orörd eller ursprungligt trots att ”vild-
marken” sägs ligga nära. 
 

 
 
Status och originalitet   
I ett lokalt perspektiv utmärker sig Glötesvålen med sin branta väst-
sida och mäktiga långsmala gestalt, i övrigt och i ett större perspek-
tiv saknas särskilt utmärkande drag. Trots avståndet har dock vålarna 
en stor visuell samhörighet med Sånfjällets närlandskap. På så sätt 
åtnjuter dom lite av den mystik och vördnad som nationalparken ut-
strålar men också kräver. Affektionsvärdet eller det symboliska värd-
et som Glötesvålen kan tänkas ha för de som bor i Glöte är svårt att  

 
 
 
uttala sig om. Ett visst mentalt värde torde vålen ha, den har i alla 
fall gett sitt namn åt byn. 
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Landskapsrum, orientering och organisation 
Liksom i alla skogsmiljöer är det de små landskapsrummen som är 
flest till antalet. Om fjällandskap kan karaktäriseras som öppet och 
exponerat så är upplevelsen av detta landskap mer slutet och inåt-
vänt. Först på öppna platser utefter vägen eller på höjdpartier fram-
står landskapets storskaliga rum tydligt. Då betingade av vålarnas 
placering och visuella relation till varandra. Spelet mellan den slutna 
skogen och det karga fattiga stenlandskapet på topparna ger ett kon-
trastfyllt uttryck. Landskapsformerna liksom färgskalan spänner över 
ett brett register från det djupt gröna barrskogen till den blottade ber-
get. Med hög komplexitet i miljön ökar uppfattningsförmågan och 
landskapet upplevs här som spännande och dramatisk. 
 
Topografin styr liksom på många platser den eventuella struktur som 
kan råda. I och kring dalgångarna mellan bergens sidor rinner en å 
eller bäck som strukturerande element. Och med vattnet följer många 
gånger en väg eller stig, logiken är enkel och självklar. 
 

 
 
Från Sånfjällets toppar och sydsluttning spelar Glötesvålen till-
sammans med den utseendemässigt lika Dörrsvålen en betydande vi-
suell roll. Som granne och närliggande topp utgör vålarna den södra 
avslutningen på det som kan upplevas som Sånfjällets nationalpark, 

även om den planmässiga gränsen går innan. Glötesvålen är expone-
rad från flera håll i närlandskapet, från väg 84 hamnar dock vålen i 
skuggan av den mer närliggande Tvillingvålen. Även på avstånd 
hamnar Glötesvålen lätt i skuggan åtminstone mentalt, och då av 
Sånfjällets karaktäristiska system av sju toppar.  
 
Särskilda naturvärden 
Såndens vattensystem i den breda dalgången är av riksintresse för 
naturvården och det närliggande skogsområdet som delvis ingår i  
 

 
 

nationalparken är klassat som riksintresse för turism och friluftslivet. 
Glötesvålen i sig saknar betydelsefullare naturvärden. 
 
Särskilda skönhetsvärden 
Genom vålens läge i skogslandskapet ger den med sin kala hjässa en 
föraning om fjällen i väster och det ligger ett visst värde. Som enskilt 
objekt är vålen inte särskilt tilldragande, den platta ovanytan och 
branterna ger snarare ett ganska klumpigt uttryck. Även här måste 
man jämföra med Sånfjället som visar en helt annan formrikedom 
och dramatik. 
 

 

 
 
 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
Glötesvålen ligger extremt exponerad för vindar från samtliga väder-
streck. Den kala hjässan ökar förutsättningarna för kraftiga vindarna. 
Bilvägar saknas, närmast skogsbilväg är från den mindre branta öst-
sidan. Större väg passerar ca 4 km söderut. Närmast lokala elnät är 
utefter vägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Visuell kontakt med Sånfjällets nationalpark 
� Utmärkande vål i skogslandskap 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 
 

� Relativt lättillgängligt 
� Hög vindpotential  
� Stor sammanhängande yta 
� Utanför orörda fjällområden 
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VINDKRAFT PÅ GLÖTESVÅLEN 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft  
Glötesvålen är en mycket stor vål med hög vindpotential belägen 
utanför den känsliga fjällvärlden. Berget ligger i nära anslutning till 
allmän väg. Liksom vid Digerberget är det närheten till Sånfjällets 
nationalpark som är den största och viktigaste visuella kvaliteten. 
Naturupplevelserna i dalgångarna i anslutning till berget är också av 
stor betydelse. 
 
En vindkraftstation på Glötesvålen bör, om den skall genomföras 
vara stor, dels för att platsen är stor men också för att motivera in-
greppet i de relativt höga upplevelsevärden som är på platsen. Främst 
då utsikten från Sånfjället. För övrigt kräver det speciella läget också 
en stor anläggning för att finansiera de stora initialkostnaderna. Sett 
ur ett upplevelseperspektiv skull det kunna utvecklas en funktionell 
koppling (produktion och konsumtion) mellan en ev etablering på 
Glötesvålen och den närliggande byn Glöte. Utan byns närvaro hade 
sambandet inte funnits och en etablering hade varit svårare att moti-
vera.  
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Glötesvålen och landskap som har liknande placering i förhållande 
till fjäll och skogsbygd kan vara lämpligt för en andra etapp vid stor-
skalig vindkraftsutbyggnad i fjällregionen, detta gäller särskilt när 
ytterligare motiv som t ex funktionell koppling till by eller relation 
till närliggande väg föreligger. Likaså kan tekniska faktorer som till-
gänglighet, yt- samt vindkapacitet vara avgörande faktorer för plat-
sens lämplighet. 
 
 
 
 
 
Vid Glötesvålen prövas en större etablering på den kala toppen 

Etableringsförslaget – Vindkraft på Glötesvålen 
 
På Glötesvålen platta ovansida samt på dess södra flank är 21 verk 
placerade i fyra grupper. Varje grupp står i linje och på samma in-
bördes höjd. Grupperna är i huvudsak placerade mot kanterna, mot 
den ankommande vinden. Intentionen är att grupperna skall upplevas 
som skilda från varandra, att varje grupp kan tolkas för sig. Teoret-
iskt skulle Glötesvålen kunna rymma ännu flera verk, intrycket hade 
då blivit betydligt mer komplext eftersom dom hade placerats på oli-
ka höjd och utan inbördes välbehövlig struktur. På avstånd  
t ex från Sånfjället kommer förmodligen indelningen i grupper inte 
märkas. Anläggningen kommer istället att uppfattas som en ”fladd-
rande matta” på bergets hjässa. 
 
 
 
Fotopunkt 1 från skogsbacke väster om vålen 
 
Först på avstånd, och på högre partier framträder berget och anläggningen 
fullt ut. På avstånd kan anläggningens formation anas, men tillför knappast 
något till landskapsupplevelsen. Från denna betraktelsepunkt kan man ock-
så se Sånfjället (till vänster utanför bild) samtidigt som Glötesvålen. Den 
”vildmarkskaraktär” som ibland omnämns i samband med national-parken 
förtas en aning från denna vinkel. Med lite kännedom om området förstår 
man dock ganska snart att det egentligen inte är fråga om någon speciellt 
orörd natur kring Sånfjället. Några meter framför kameralinsen sticker någ-
ra nyplanterade tallplantor fram, för några år sedan var här ett kalhygge. 
Anläggningens skala och placering över hela berget ger ett massivt intryck, 
det råder ingen tvekan om att det är en betydande exploatering det är fråga 
om. 
 
 
 

 
 

 
 
Fotopunkt 2 från väg strax intill 
 
Glötesvålens södra och sydvästra sidor och branter framträder under en 
mycket kort sekvens av några få sekunder när man färdas på vägen. Under 
så gott som hela tiden skyms berget av skog och lokala terrängformer. Inte 
heller från byn Glöte är berget synligt eftersom en höjd ligger emellan. På 
det sättet är bilden något missvisande. Vad bilden visar är den sydligaste 
bågen av verk, avståndet är ca 3 km till det närmsta verket. 
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Fotopunkt 1 

Fotopunkt 2 

OMRÅDESPÅVERKAN
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KÖLSJÖFJÄLLET    
 
 
-ett lågfjäll utanför kärnområde 
 för turism och friluftsliv  

Kölsjöfjället ligger utefter väg 311 mellan Tännäs och Särna i södra 
Härjedalen i ett fjällområde lite utanför de egentliga turistområdena. 
Ca 4 km åt nordväst ligger den lilla byn Högvålen som är Sveriges 
högst belägna jordbruksby. Kölsjöfjället är omgivet av orörd fjäll-
terräng i samtliga väderstreck. 
 
Markanvändning och användare 
Området runt fjället är betesland för ren, vid sidan om sedvanligt 
nyttjande för jakt, fiske och rekreation. Skogsbruk sker i begränsad 
omfattning. Fjällets omgivning besöks då och då av fjällvandrare, en 
kategori av fjällbesökare som hellre gärna söker sig bort från de väl-
besökta och därmed mer exploaterade fjällen i nordvästra Härje-
dalen. Den närliggande vägen som förbinder Tännäs i norr med Sär-
na i söder har en spännande sträckning genom det många gånger 
trädlösa fjällandskapet. Bekvämt, och på ca ½ timmes resa från Tän-
näs kan man komma direkt inpå karg fjällnatur, många gånger ovan 
skogsgränsen, vägen är därför en populär turistbilväg. Högvålen med 
sitt höga läge utgör också ett populärt mål för turister och andra. 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
I huvudsak är fjällområdet opåverkat, vissa spår av mänsklig aktivi-
tet finns dock, speciellt i anslutning till vägen samt vid Högvålens 
by. I princip används all mark endast för renäringens behov, vilket 
också lämnar sina spår. 
I Högvålens mycket småskaliga by belägen på sydsluttningen mot 
fjället finns en kedja av historiska spår, från äldre hus från 1700- ta-
let till 1800- tals byggnader och uthus till moderna element som 

 
 
 
t ex telefonkiosk, telefonstolpar och radiomaster. Strax norr om byn 
tornar berget Högvålen upp sig med en markant profil, och på dess 
krön är en hög fackverksmast placerad.  
 
 
 

 
Kring Kölsjöfjällets fot löper en gammal pilgrimsled, här finns även 
ett sk offerkast (stenröse).  
 
Topografi och mark 
Köljöfjället ligger i ett lågfjällområde med rundade former och större  
sammanhängande flacka ytor bestående av slätter, myrar och vatten. 
Hela omgivningen är högt belägen varför vegetationen är gles och 
landskapet är öppet, kargt och utsatt. Fjällets platta form reser sig ca 
140 m ovanför omgivande terräng. Ytan består av vittrat berg och är 
så ogästvänlig att inte ens renarna söker sig dit. Kölsjöfjällets form 
tecknar en kvadratisk yta som omfatta ca 6 km2. Fjället genomskärs i 
nord-sydlig av en djupt skuren ravin. 
 

 
 
Status och originalitet 
Det flacka fjället utmärker sig inte i ett regionalt perspektiv, lokalt 
har det däremot betydelse genom sitt läge nära Högvålens by. Man 
skulle kunna tänka sig att Kölsjöfjället spelar en betydande visuell 
roll för de närboende eftersom det upptar en stor del av synfältet från 
byn, liksom det gör från den förbipasserande vägen. Det som händer 
och sker på fjället syns också och påverkar byn. Ur renbetessynpunkt 
har fjället föga värde eftersom det saknar betesförutsättningar.  
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Landskapsrum, orientering och organisation 
Kölsjöfjällets omgivning är öppen och karg, landskapsrummen är 
storskaliga och utblickarna vida. De rumsavgränsande elementen är 
få och de som förekommer är antingen fjällsluttningar eller glesa 
skogsridåer. Kölsjöfjället spelar en dominant roll i sitt närlandskap 
men på avstånd flyter fjället in i de breda vyerna relativt obemärkt 
eftersom formen saknar signifikativa drag eller ens markant höjd. 
Högvålens status som landmärke och utflyktsmål gör att även Köl-
sjöfjället får en del uppmärksamhet eftersom det ligger precis intill, 
vid Högvålen stannar många upp och ägnar landskapet uppmärk-
samhet under en längre stund. Fjället är utsatt för blickar. 
 
Särskilda naturvärden 
Kölsjöfjället ligger i ett större orört fjällområde med höga natur- och  
upplevelsevärden. Fjällslätter, myrmarker och fjällbjörkskog.  
Kvalitén handlar om helhetsperspektivet snarare än de enskilda de-
larna eller naturlokalerna. Områdets läge utanför de egentliga turist-
fjällen är en mycket stor tillgång som jag antar uppskattas av många, 
värdet ligger i att själv upptäcka fjällvärldens nyanser och rikedom 
utan att behöva bli anvisad av någon. I området kan man ströva fritt 
och upptäcka på egen hand. 
 
Särskilda skönhetsvärden 
Med den frihet som området erbjuder ryms även en skönhetsupplev-
else. Det landskap som lämnar utrymme åt människan själv upplevs 
som kravlöst och rofyllt. När sinnet kan få frid är man mer öppen 
och mottaglig för intryck, även subtilare sådana. Just dessa subtila, 
inte så spektakulära uttryck finns det gått om kring Kölsjöfjället. 
 
Från Kölsjöfjällets norra och östra sidor har man också en fin kon-
takt med den övriga fjällvärlden, nära och på avstånd. Bl.a. syns 
Sånfjället i fjärran. Utsikten blir naturligtvis ännu mer anslående ju 
högre upp man kommer. 
 
 

 
 

Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
Kölsjöfjället är vindutsatt. Den glesa vegetationen och höga läget 
Öppnar upp för fjällvindarna De centrala delarna på kölsjöfjället lig-
ger ca 4 km från vägen, däremot saknas kraftnät. Närmast sådant lig-
ger flera mil bort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Främsta värden och kvaliteter 
 

� Visuell kontakt med unik fjällby 
� Direkt kontakt med orörda fjällområden 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 
 

� Relativt lättillgängligt  
� Hög vindpotential 
� Högt belägen större sammanhängande yta 
� Utanför kärnområden för turism och friluftsliv 
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VINDKRAFT PÅ KÖLSJÖFJÄLLET 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft  
Kölsjöfjället har hög vindpotential och är relativt lättillgängligt från 
allmän väg. Dess yta har en markbeskaffenhet som tillhör det mest 
ogästvänliga man kan stöta på i fjällsammanhang, sylvasst vittrat 
berg. Inte ens renarna söker sig upp på fjället. Kölsjöfjället ligger 
dessutom i en trakt långt från samhällen och mer besökta områden 
för turister och friluftsidkare. Fjället nås efter ca en timmes bilfärd 
från större turistort. 
 
Den ”perifera” situationen är samtidigt en mycket stor kvalitet. Det 
måste finnas platser utanför de mest populära regionerna. För den 
som söker det egna, för den som vill upptäcka på egen hand utan 
vägvisare och tillrättalagd skyltning. Byn Högvålen har också genom 
sitt unika läge samt historia ett högt kulturhistoriskt och upplevelse-
relaterat värde. Värdet ligger också på ett annat plan; Sveriges högst 
belägna jordbruksby, som symbol för fjällarrendatorernas vedermöd-
or och tuffa levnadsvillkor. För det kan ju inte ha varit helt lätt att 
söka sig upp till trädgränsen för att bruka jorden. 
 
En ev vindkraftsanläggning på Kölsjöfjället kommer visuellt och 
upplevelsemässigt att tolkas ihop med Högvålen. Avstånden dem 
emellan är så pass kort att dom förmodligen kommer att förknippas 
med varandra. Högvålen kommer inte på samma sätt som idag upp-
levas som en genuin lite ålderdomlig by isolerad i fjällandskapet. 
Vindkraftverken kommer att ge en betydligt moderna prägel åt fjäll-
byn, på gott och ont. (forts sid 32) 
 
 
 
 
På Kölsjöfjället prövas två alternativa förslag, en mindre beläget 
nära toppen och en större med grupper utefter flera av fjällsidorna. 

Etableringsförslaget Alt 1 – Vindkraft på Kölsjöfjället  
 
Den föreslagna anläggningen tar fysiskt en stor del av fjället i anspråk. An-
läggningen är uppdelad i tre grupper om 5 st 2 MW verk (15 st) med ett in-
bördes avstånd av 320 m som tycks ”vandra” upp för sluttningarna. Av-
ståndet mellan grupperna är ca 1,3 km. I och med att verken är upp-delade i 
grupper bryts inte horisontlinjen kontinuerligt vilket gör att anläggningen 
inte upplevs som alltför dominant. Kölsjöfjällets topp är fri. Däremot ger 
anläggningen en aning komplext intryck med verkens placeringar på olika 
höjd. I en verklig situation kan ytterligare negativa faktorer tillkomma. När 
verken placeras på olika höjd sveper rotorbladen med olika hastighet vilket 
i sig kan bidra till ökad komplexitet i totalupplevelsen. 
 
Fotopunkt 1 från vägen sommartid 
 
Under förmiddagen befinner sig verken och fjället i motljus vilket gör att 
kontraster, färger och former suddas ut. Fjärrdiset förstärker intrycket. 
 
Fotopunkt 1 från vägen vintertid 
 
Under vinterhalvåret upplevs landskapet som mer utsatt, anläggningens 
närvaro är en påminnelse om vädrets starka makter. Luften är klarare vilket 
gör att kontrasterna förstärks. Den låga kvällssolen skapar ett positivt röd-
tonat ljus över fjällandskapet. Verken avtecknar sig mer stämningsfullt när 
dom är solbelysta. Landskapets djup blir tydligare. 
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Avvägningar samt relevans för vindkraft, fort från sid 31 
 
Ställningstaganden och slutsatser 
För en fjällvandrare eller annan besökare som begett sig till platsen 
för dess ostörda värden kan en anläggning upplevas som en överväg-
ande negativ och kraftig exploatering. Skalan och läget på anlägg-
ningen långt utanför mer bebyggda områden kan nog förefalla väl 
dramatiskt, speciellt med bakgrund av att det finns lämpligare alltså 
mindre kontroversiella områden att bygga ut för vindkraftsutnytt-
jande. I ett framtidsperspektiv är området däremot mer relevant, när 
de idag outnyttjade mer lämpligare områdena är utbyggda. 
 
 
 
  

Fotopunkt 2 från led strax sydväst om fjället 
 
Kraftverkens bågform letar sig upp mot fjällets krön. Det är en förhoppning 
att den estetiska ambitionen skall vara tydlig och avläsbar. Om bågformen 
tillför något i landskapsupplevelsen är naturligtvis individuellt präglat. 
Från denna betraktelsepunkt syns inget av de två andra grupperna vilket är 
positivt, anläggningen får verka fritt och självständigt i sitt möte med fäll-
sidorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etableringsförslaget Alt 2 
Detta alternativ består av 6 st 2 MW verk met tornhöjd 70m. Verken står på en 
absolut rät linje linje och på samma nivå strax under topparna. Avståndet mellan 
verken är 400 m. 
 
Fotopunkt 3 från Högvålens by 
 
Från denna vy är kopplingen tydligt mellan byn och anläggningen, byns unika läge 
i ”utmarkerna” har förtagits lite av anläggningen närvaro. Anläggningens enhetliga 
utseende är välgörande, stationen får en saklig och konsekvent prägel, vilket 
framstår tydligt även på detta avstånd (ca 6 km). 
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TÄNNDALENS SKIDOMRÅDE   
 
-skidanläggning i Tännåns exploate-
rade dalgång i  
anslutning till orört fjällområde. 
 

Tänndalen och Hamra skidområde tillhör de populäraste skidorterna 
i västra Härjedalen. De elva liftarna ingår i ett liftsystem utefter Tän-
nåns dalgång. Liftarna startar vid släntfoten och avslutas i regel vid 
strax ovanför krönet lite mer än 200 meter högre upp. Lift-systemet 
har en utbredning på ca 2.5 km i längdriktningen. Från Tännåns dal-
gång utgår också ett flertal leder upp på det orörda fjället både åt ös-
ter och mot väster. Nedanför liftsystemet är den mycket spridda be-
byggelsen orienterad längs väg 84. Vägen går mellan Funäsdalen 
och Röros i Norge.  
 

   
 
Markanvändning och användare 
Det aktuella området är ett välbesökt skidcentrum med många till-
resta sommar- och vinterturister. Aktiviteterna som erbjuds är i hu-
vudsak slalomåkning och turåkning samt skoter och fjällvandring-ar 
utefter leder eller på egen hand. Den omtalade och populära kung-
sleden har sin sträckning väster om området parallellt med Vättafjäll-
ets östra sluttning ner mot svansjön. Svansjön ligger ca 1 km väster 
om liftarnas slut vid krönet. Visst skogsbruk sker längs fjällsluttning-
arna liksom bete och jordbruk på ytorna mot dalbottnen vid Tännåns 
meandrande lopp. 

 
 
För de boende i området finns ett rikt utbud av aktiviteter relaterade 
till skogs- och fjällandskapet; jakt, fiske, rekreation samt allmänt 
sunt friluftsliv. Hamrafjällets naturreservat mittemot liftarna lockar 
också till sig naturintresserade och vandare från många håll.  
 

 
 
Topografi och mark 
Tänndalen ligger i ett lågfjällsområdet i en tydlig dalgång. De västra 
krönen utmärker sig genom ett relativt spetsigt utseende. De östra 
krönen är mer avrundade, här domineras synfältet av Hamrafjällets 
dominanta och rundade form. Hamrafjället reser sig kraftigt ca 400 
m ovan dalbottnen. På norra sidan övergår Hamrafjället successivt i 
ett myrlandskap av platåkaraktär. 
 
Status och originalitet 
Kring skidanläggningarna råder sällan särskilda estetiska principer, 
snarare styr funktionella aspekter platserna utformning och planer-
ing. Anläggningarna är dimensionerade och planerade enbart för an-
vändande vintertid när mycket döljs under snö. Vad gäller den övriga 
miljön vid sidan om skidanläggningarna finns en annan om-sorg om 
den gemensamma miljön. 
 
De störst estetiska värdena ligger inte i byn utan snarare i natur-
miljöerna runtomkring. 

 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Stora delar av dalgången Hamra/Tänndalen är exploaterad. Kring 
stora delar av dalen finns spridda bebyggelsegrupper, hotell och en-
staka friliggande stugor. Många hus ligger en bra bit upp på  
 

 
 
 
slänterna. Huvudvägen väg 84 leder genom området och från den 
utmynnar ett mindre vägsystem av grusvägar runt området.  
Det mest iögonfallande är liftsystemen och de röjda slalombackarna 
som sätter sin typiska prägel på området. Vintertid är backarna be-
lysta och skapar på så sätt ett lite teatraliskt och festligt intryck. 
 
 

 
 
 

M iddagsåsen

Lillfjälle t

Pi lgr imsled

1117

Anån

Ol-Larsvallen

Krokbäcken

Kvann ilan

767

Stadsåkölen

Kappruet

Mjökåsen Gam melvallen

Messlingen

Tul låsen

944

Burvallen M jölkåsvallen

Fätjärnf jälle t

Fätjärnen

1031

Holmtjärnen

Kolbensvålen

Kolbens-

myren

800

Rödtjärnval larna

Järvmorbäcken

Östfjä llsvallen

R
ö a

n

Rödtjärnen

Tram sberget

Rödtjärnvålen

Kolbenssjön

Lill-Galtj.

816

Valmåsen

Nordiåsen

Torråsen

Brattbackarna
Mon

Ingbr iktåsen

Övre Kyrkbyn

Tännäs

Svegars

Rosselberget

Skogen

Styffes

Grönstacksberget

V Rosseltj.

Ö Rosseltj.

Spegeldam m

F ågeltjärnåsen

Funnan

Torbygget

Friskbygget

m yren

StortjärnenLångberget

Hamm arstjärnen

Rödtjärnen

Bergvallen

Tv aruberget

874

885

Näckehån

Vålmyren

Tännå n

Nyvalls åsen

Hållvallen

Långflon

Acktjärnåsen

Acktjärnen

Getvallen

734

Urgnäset

Fjällsätern

Storvå len

Vaula

Storvålvallen

Klyfttjärnen

Klyftmyrarna

Björnknallen1123

Blåstöten

Fjä lländan

Häckelberget

1332

Kappruskaftet

Anåsjöarna

Roaldsstöten

Anådalen

Anåsjöarna

Gråvålen

Galtjärnåsen

Grönlidvå len

Rödsjövålen

Rödsjöarna

Svartbä cke n

1109

862

Backval len

D ålåm yren

Backval lsuggen

Brännsm olet

gropsystem

Fångst-

Ivarstj.

Ivarsfjä lle t

Anåfjället

Enflon 1130

Anån

Anåkroken

Anåkroken

Anåfjä lle t

Övre sjön

Roaldsstöten

919
U ggtjärnen

Ånnfjället

Anån

1301

Ånnfjäl lvallen

Li llvallarna

Gråstöten

Tvär å n

1124

Ljusnedal

Ljusnedalssjön

D alas

Holmen

Sjöberget

565-567

Vedbodåsen
Kv arnåsen

Tevsjön

Te
vå

n

Säteråsen

Ol-Jonsvallen

Rönoxm yren

Röstberget

Måns-Erstjärnen
Långtjärnarna

D juptjärnen

852

84

Röstberget

Sörmon

583

Kölen

Västra Ruvallen

Ormruet

Li llåsval len

P
ilg

rim
sle

d

20 apr il-10 jun i

Förbjudet område för  ter rängfo

854

Ö Ruvallen

H äckelberget

Funäsdalsberget

Stranden

Häckelsjön

Kåvanvallen

977

Dalstensvallen

Funäsdalen

Funäsdalssjön

Bäckgården

S F unäsdalen

Vivallsfloarna

R uvallen

Morvallen

Viva llen

Överänget

Bodrösten

Abborr tj. 801

Svalån

Näcksjökölen

N äcksjön Ljusnan830

för terrängfordon

D alatjärnarna

Kölen

Stor tjärnen

814

tjärnarna
Vallarfjälle t

Brännegg-

983

20 april-10 juni

Förbjudet område

Ramundberget

Kojebäcken

712

Bruksvallarna

Hagström svallen

Storb
ä ck

en

Storbäcktjärnen

Riem e

Skenörstjärnen

F inntjärnen

Ösjökläppen

Hästkläppen

Ö Ösjösjön

Långbrottstugan

Långbrottfjä lle t

Långbrottsjöarna

Skenören

Skåmanjaure

Långbrottsjön
Saisejappe

Glänvålen

Tännån

Rengärde

Farr tjärnarna

Kliere

Stor-Glän

Lil l-Glän

831

Sjo llen

Jorbetjahke

Snuhke

Veruet

H jor tviken

Stal ltjärnen
1203

715

Åarga

Myskelsjön

F lethe

Åargatjonneh

Urgtjärnarna

Broktjärnkåtorna

Baltern

Siktjärnarna
Broktjärnen

M åskere

Vierejappe

Dalvesenjaeurie

Raudsjappe

Rödfjälle t

Rååfje lle

1243

Öfftjärnen

M uggdalen

Vigelskafte t

Vig lenjuenie

Gierege

Gam baula

Nedre Muggsjön

Vuelie  Mokkenjaeur ie

Övre Muggsjön

Bi jjie  Mokkenjaeurie

Muggsjövålen

Ropeh

Renvaktarstuga

R.r.146Aa

R.r.146A

Håalmantjonne

Holm tjärnen

Durrie

Håalmantjahke

Breannesovvene
R.r.147

Lillåsvallen

Sk arvruet

H ållan

Backvallen

Linvallen

Rumpåsen

Svalåvallen

Svalåkläppen

Våffe lbruket

Kölvallen

Rockval len Ljusn an

Flon

Vålen

Östers jön

Tjärnvallen

Lil låsen

Flåten

Andersborg

Lil lvålen

Lill -Skarven

M alm bäckstugan

1224

Storvå len

Tänndalen

Fjällsätern

Tänndalssjön

Åsval len

Lillsjön

717

Skenörsfjä lle t

Skåm antjakke

Svalåtjärnen

Kar iknallarna

Svalåtjärn

1174

Koj tjärnen

F jällnäs
Anderssjöån

Starr tjärnen

Anderssjökölen

Storrödtjärnen

Anderssjön

Stor-Skarven

1260

919

H am rafjäl le t

Hamra

R äffsjön

ham rarna

Sm å-

Svanåkläppen

Pålsvallen

Tänndalsvallen

Hamm arsval len

system

Fångstgrop-

1132

Veån

Svanåstugan

Håalm anstabreh

Rödfjä lltjärnen

S va nån

Tännån

Röstavallen

Stor-

kläppen

Kroktjärnstugan

Röstva llen

M almagsvålen

V Kroktjärnen

Ö Kroktjärnen

Ö Kroktjärnen

Våahtafjeele

Långnästjärnen

Vättafjälle t

Svansjön

Svansjö-

bahka

966

9271110

Trååmbe

Gråstöten

Fjä llnässtugan

Gåasa

Svansjökläppen

Bolagen-

barma

Västansjögården M almagen

Tul len

8 4

Bodtjärnen

Malmagen

Lil lstöten

Preannoke sameviste

M almagen

782

T
än

n å
n

000000000 4.54.54.54.54.54.54.54.54.5

KilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometerKilometer

999999999

 

Flygfoto Tänndalen från sö-
der 

Topografiska huvuddrag 

Tänndalen från Svansjökläppen med 
 liftanläggningen i förgrunden 

Tänndalen från vägen 

Tänndalen Hamrafjället 

10 x 10 km 
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Landskapsrum, orientering och organisation 
Det stora landskapsrummets gränser betingas av dalgångens läng-
driktning. Verksamheterna ligger naturligt organiserade som ett 
pärlband längs vägen och dalgångens sträckning. Slalombackarna 
bryter dock detta mönster med sin linjeföring vinkelrätt mot dal-
gången med sikte upp mot krönen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vid en vistelse uppe på krönen eller en bit upp på fjället framträder 
ett helt annat perspektiv på Tänndalens läge. Landskapsrummet ut-
vidgas och Hamrafjället, Svansjökläppen samt Vättafjället blir till 
gränser. Utblickarna blir milslånga och en visuell kontakt knyts med 
avlägsna fjällmassiv. Tänndalen ligger långt nedanför. 
 
Särskilda naturvärden 
Tänndalen rymmer många intressanta naturlokaler lokaliserade till 
Tännåns meandrande lopp. Från fjällen intill rinner bäckar och for-
sar. Hamrafjället är naturreservat med rik flora och höga upplevelse-
värden. Kring krönen strax ovan trädgränsen vidtar det trädlösa fjäll-
andskapet med blottade hällmarker och gräs/ljunghedar. Svansjön 
har ett vackert läge bakom liftarnas krön i en svag dalgång. Ovanför 
vakar Svansjökläppens karaktäristiska siluett. 
Vättafjället är lokal för Härjedalens myskoxstam, därigenom har det 

omgivande fjället också fått en viss vildmarksprägel. 
Särskilda skönhetsvärden 
Tänndalen med omgivning uppvisar en bredd av intryck och därmed 
också skönhetsvärden. Byns skyddade läge nedanför sluttningarna 
väcker positiva känslor och Hamrafjällets karaktäristiska siluett  
fungerar som landmärke för Tänndalens skidområde. 
 

 
 
Särskilda kulturmiljövärden 
Delar av de södra och västra sluttningarna på Hamrafjället är av riks-
intresse för kulturminnesvården, bl.a. för förekomsten av  samman-
hängande fäbodvallar. 

 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
På kammen vid precis vid dalgångens början är ett exponerat läge för 
fjällvindar. Dalgången i kombination med Hamrafjällets stora volym 
kan viss tunneleffekt uppstå, vindarna pressas ihop och ökar samtid-
igt. På krönet saknas vägar men det är ändå relativt nära till allmän 
väg. Lokalt elnät finns längs vägen i dalgången samt i viss mån även 
i anslutning till liftanläggningarna. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Nära kontakt med orört fjällområde 
� Mycket lättillgängligt  

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 

 
� Lättillgängligt  
� Hög vindpotential 
� Exploateringspåverkan 
� Närhet till lokalt elnät 
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Flygbild Tänndalens dalgång från söder 

Tänndalens dalgång från Hamrafjället 

Från Svansjökläppen mot Långbrottet 
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VINDKRAFT VID  
TÄNNDALEN  
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft 
Höjdlägena ovanför Tänndalen har mycket höga energivärden sam-
tidigt som området också är lättillgängligt. Exploateringsgraden och 
den mänskliga påverkan är tydlig i området kring byn och liftanlägg-
ningarna, landskapet är underkastat människan. På ”andra sidan”, 
ovanför krönet är ordningen en helt annan, här dominerar naturens 
makter och människan blir plötsligt liten, helt i händerna på fjäll-
världens alla humörsvängningar. Denna kontrast är en stor kvalitet. 
Få platser kan erbjuda den bredd av upplevelser inom samma yta. 
 
Tänndalen har alltså två sidor som kan relateras till vindkraft på oli-
ka vis. Dalgången har en exploaterad prägel. Naturen är delvis un-
derkastad människans anspråk av utrymme och framkomlighet. 
Landskapet tycks finnas där i människans tjänst, för att tillfredställa 
människans behov av intryck och upplevelser. Här skulle vindkraft 
kunna inordnas utan alltför stora komplikationer eller allvarliga vi-
suella konflikter. Vindkraftens lite ”spektakulära” och främmande 
prägel skulle alldeles säkert kunna finna sig tillrätta i det myller av 
intryck och formuttryck som Tänndalen står för.  
 
Landskapet ovanför dalgången är av orörd karaktär, och dessutom i 
nära kontakt med ännu större obrutna fjällområden. Ev vindkraftverk 
skulle tillföra ett negativt, komplext och i alla avseenden väsensskilt 
moment till fjällvärlden. Som läget är idag måste man befinna sig re-
lativt nära liftstolparna och anläggningarna i dalgången för att upp-
fatta dom. Så den befintliga exploateringen kan inte tas som intäkt 
för en anläggning i närheten. (forts sid 36) 
 
 
 
 
Vid Tänndalen prövas en anläggning i anslutning till liftanläggningen

Etableringsförslaget – Vindkraft vid Tänndalen 
Etableringen vid Tänndalen är placerad längs krönet strax ovanför liftarna, 
anläggningen består av 6 st 2 MW verk i linje, med samtliga verk på lokala 
höjdpartier. Avståndet mellan verken är 500 m. Linjen av verk följer dal-
gångens riktning. I detta förslag står verken på olika höjd, den inbördes 
skillnaden är ca 40 mellan det högst placerade verket och det som står 
lägst. Stationen placering intill liftanläggningen är gjord som ett försök att 
koncentrera påverkan till en begränsad yta. Den föreslagna anläggningen är 
framställd för att ge en bild av hur en mindre station kan se ut från olika 
håll i en komplex situation som denna. Styrande för förslagets utformning 
har varit de befintliga förhållandena på platsen. Dalgångens riktning och de 
enskilda topparna vid krönet leder fram till en linjär etablering parallellt 
med landskapsrummets riktning. Med tålamod kan man finna ett läge på de 
enskilda verken som sammantaget ger ett någorlunda enhetligt uttryck. 
Verken bör inte placeras alltför nära liftanläggningarna, många upplever ett 
vindkraftverk i drift som obehagligt. 
 
Fotopunkt 1 söderifrån, från väg 84 
 
Från fotopunkten till närmsta verket är de ca 6 km. På detta avstånd domi-
nerar fortfarande fjällandskapet. Anläggningen annonserar läget för liftarna 
och för hela skidorten likt ett iögonfallande landmärke Från denna punkt är 
anläggningens möte med fjällkaraktären kontrastrik, kraftverkens placering 
är en tydlig påminnelse om de krafter som verkar på höjderna ovanför. 
Från denna betraktelsepunkt uppkommer en viss samverkan mellan de när-
liggande belysningsstolparna och verken, mötet blir inte så direkt som in-
nan. 
 
Fotopunkt 2 från väg i Tänndalen 
 
Från denna punkt strax intill vägen mitt i byn framträder verken delvis 
skymda bakom krönet vid liftanläggningen. Intrycken är många här och 
verken blandas med de andra relativt okomplicerat. Det kanske rent av är 
möjligt att stationen kan fungera som ett utflyktsmål i sig, som ett komp-
lement till alla landskapsupplevelser som erbjuds. Att verken står på olika 
höjd bidrar dock till ett mer komplext intryck än om dom hade stått på 
samma nivå. För den hotellgäst som valt Hamra som mål, och där avsikten 
har varit att finna avkoppling och rekreation uppfattas säkert anläggningen 
som något negativt och stressande. Speciellt om man har byggt upp förvän-
tningar om orörda fjäll, stillhet och lugn. En konsekvens kan vara att just 
den gruppen av besökare väljer en annan ort nästa gång. För den renodlade 
slalomturisten däremot torde anläggningens närvaro inte spela någon större 
roll, så tillvida man inte känner obehag av deras närhet och svepande rörel-
se när man vistas på krönet.  
 
 
 
Fotopunkt 3 från Svansjökläppens västra fot 
 
Utifrån ett perspektiv uppe på fjället syns verken här med Hamrafjället i 
bakgrunden. I de fall där horisontlinjen bryts framstår anläggningen som 
mer dominant än om verken avtecknar sig i det lokala landskapsrummet. 
Här uppenbarar sig också källan till ett mer komplicerat förhållande mellan 
anläggningen och det orörda fjällandskapet. Exploateringen i dalgången 
syns inte längre, det är kraftverken som står för det komplexa och främ-
mande. Liftanläggningarna är knappt synliga trots att avståndet bara är ca 2 
km.
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Avvägningar samt relevans för vindkraft, forts från sid 35  
 
I denna situation relativt nära bebyggelse bör man också betänka den 
eventuella ljudpåverkan kraftverken kan orsaka nere i dalgången, 
speciellt nattetid då ljudet söker sig nedåt och bakgrundljuden från  
bilar, skotrar od inte är lika intensivt. Vindförhållandena kan vara 
sådana att det är stiltje i dalgången men blåser på krönen. Hur ljudet 
fortplantar sig då måste utredas vidare.  
 
Ställningstaganden och slutsatser 
I ett första skede bör all form av vindkraftsetablering undvikas i den-
na typ av komplexa fjällmiljöer så länge det finns mer lämpliga om-
råden på annat håll, mer relaterat till skogsbygd och förfjäll eller om-
råden med redan starkt påverkad miljö av industriell karaktär. 
 
Som grund för ställningstagandet måste man utgå från det högst 
skattade värdet, i detta fall kontakten med den obrutna fjällvärlden. 
En påverkan i form av en eller annan form av tekniska anläggningar 
kan inte tas som intäkt för åtgärder som inkräktar på värden av be-
tydligt högre valör.  
 
Avslutningsvis kan man tycka att ingreppet ger förhållandevis lite 
satt i relation till vad det påverkar på orörda kvaliteter. För att spetsa 
till resonemanget en aning kan man tycka att anläggningen (om den 
skulle förverkligas) lika gärna kunnat placeras längre bak på fjället 
och samtidigt utökats om man ändå gjorde intrånget. Då hade statio-
nen inte heller synts nerifrån dalgången.

Fotopunkt 4 från rastplats vid Svansjökläppen 
 
Verken kontrasterar verkningsfullt, på gott och ont mot det omgivande 
fjällandskapet. På detta avstånd syns också liftanläggningarnas fackverks-
konstruktioner. Ur den aspekten är anläggningen lättare att acceptera än om 
det inte förekom någon övrig påverkan alls. Trots att denna betraktelse-
punkt är belägen uppe på fjället är den mycket lätt att nå via en liten grus-
väg från dalgången. Tack vare vägen kan man enkelt och bekvämt få ett 
smakprov av den storskaliga fjällvärlden. Vilket också är bra för den som 
av en eller annan anledning inte förmår ta sig dit för egen hand. Ur den 
aspekten kan en vindkraftsanläggning på denna plats anses som olämplig, 
eftersom dess uttryck lätt konkurrerar ut fjällvärldens unika och naturgivna 
karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotopunkt 5 från Hamrafjällets sydvästsluttning 
 
Från denna punkt tolkas verken ihop med slalom-backarnas 
påverkan på sluttningen på andra sidan dalgången. Bakom 
linjen anas den stora fjällvärld som verken också existerar 
i. Mötet är fyllt av kontraster; å ena sidan kan man tycka att 
mötet är spännande då stationens arkitektoniska grepp un-
der-stryker landskapets mångformighet och skala.  
Å andra sidan representerar ingreppet ett dramatiskt och 
avgörande språng från orörd ”vildhet” till exploaterat 
”tämjt” landskap. Med bilden som bak-grund kan man ock-
så fråga sig om en anläggning med tre gånger så många 
verk hade gjort någon skillnad, en viktig ”mental tröskel” 
passeras ju alltid i och med det första verkets utplacering.  
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LÅNGBROTTET  
 
 
-ett orört fjällområde mitt i ett kärn-
område för turism och friluftsliv 
 

Långbrottfjället och Grönfjället ingår i ett system av fjäll och toppar 
orienterade i cirkel kring en högt belägen relativt plan yta. Systemet 
omfattar en yta av ca 15 km2. Området ingår tillsammans med bla 
Skenörsfjället och Stor-Skarven i ett större sammanhängande obrutet 
fjällsystem mellan Fjällnäs/Tänndalen och Bruksvallarna, båda po-
pulära skidorter i nordvästra Härjedalen. I och kring lågfjällsom-
rådet finns talrika småsjöar, vattendrag och myrar. På avstånd tornar 
mer dramatiska fjällformationer upp sig med bla Skarsfället och He-
lags som båda är av högfjällskaraktär. 
 

 
 
Markanvändning och användare 
Den dominerande markanvändningen är åretruntbete för ren, vid si-
dan om nyttjande för turism och friluftsliv. Visst skogsbruk bedrivs i 
de lägre belägna delarna i anslutning till de bebyggda dalgångarna.  
Fjällsystemet som ingår i det västra fjällområdet i kommunen är ett  

 
 
mycket populärt mål för fjällvandrare under sommarperioden med 
intressen för naturstudier, fiske och kanotfärder. Vintertid är det väl-
besökt av skid- och skoteråkare men också för jakt och fiske. Fjället 
ingår i ett större fjällsystem och betecknas som kärnområde för tu-
rism och friluftsliv. Det lokala fjällandskapet uppvisar ett tvär-snitt 
av de olika landskapstyper eller landskapssituationer man kan för-
vänta sig i fjällvärden, på en bekvämt avgränsad yta.  
 
Topografi och mark 
Topografin i detta lågfjällsområde är varierande, från flacka myr-
områden och platåer till mer eller mindre mjukt avrundade fjäll-
massiv. Den relativa höjdskillnaden inom området är ca 100 meter 
mellan den lägsta punkten och den högsta. Den centrala delen som 
kan liknas vid en platå har en svag lutning mot nordväst och ligger 
på en höjd av ca 975 möh. Den högt belägna platån gör området ex-
ponerat, omvänt erbjuds fina utblickar från höjdlägena. Fjärr-
landskapet gör sig hela tiden påmint, främst genom Skars- och He-
lagsfjällen (10 resp 30 km) siluetter i norr samt Anåfjället (25 km) åt 
sydost. 
  
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
I huvudsak är fjällområdet orört men det stora antalet besökare 
sommar- och vintertid kräver en viss fysisk organisation kring sig, 
här i form av utstakade leder, vindskydd och fjällstugor. Dessa 
många gånger helt nödvändiga arrangemang gör att orördheten 
ibland får stå tillbaka lite. Det som är gjort har trots allt en funktio-
nell koppling till platsen och landskapet. De utstakade lederna och 
vindskydden påminner på ett tydligt sätt om fjällvärldens förutsätt-
ningar, med snabba förändringar av vädret, plötslig hård vind, sämre 
sikt etc. Den mänskliga påverkan aktualiseras ibland också på av-
stånd. Fjärran telemaster, skidliftar mm som då och då drar upp-
märksamheten till sig. De kulturhistoriska spåren är annars få, det är 
naturen och naturupplevelserna som dominerar intrycket.  
 
Status och originalitet 
Ett område med dessa upplevelsevärden får mycket lätt en hög sta-
tus, det tycks finnas en överenskommelse oss emellan att vårda dessa 
landskap väl så att karaktären kan bestå. Här tar det sig uttryck i en  
 

 
 
omsorg och tydlig strävan att underlätta för besökarna att ta till sig 
upplevelserna. Landskapet sköts och hålls i ordnat skick för att så  
många som möjlig skall få sina intressen tillgodosedda. Att inom nå-
gon timmes vandring eller skidtur från bilväg eller skidcentra få till-
gång till storslagna naturupplevelser och milsvida utsikter rätt in i en 
relativt opåverkad fjällvärld är en mycket stor kvalitet.  
 
Bekvämligheten och tillgänglighet är kvalitet i sig, vid sidan om de 
rena naturupplevelserna. Upplevelsevärdena inne i området skulle 
kunna delas in i två delar; dels de nära naturupplevelserna som hela 
tiden erbjuds. Som att vila vid en tjärn, att vandra över en ljunghed 
eller vada över en å. Små men intensiva upplevelser och naturkon-
takter som betyder mycket och som framförallt skiljer sig mycket 
från upplevelserna i det vardagliga livet. Det andra upplevelsevärdet 
rymmer ett annat perspektiv, nämligen den att befinna sig i en fjäll-
värld, alltså i ett större och i hög grad väsensskilt sammanhang. De 
många fjärrmotiven i form av högfjäll, djupa perspektiv och breda 
panoramor skapar rymd och djup samt en känsla av obegränsat ut-
rymme. Kvaliteten handlar mycket om en växelverkan mellan dessa 
små och stora upplevelser, att i ena stunden följa det nära skeendet 
just där man är för att i nästa stund höja blicken och bli delaktig i nå-
got mycket större. 
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Landskapsrum, orientering och organisation 
Beroende på var man befinner sig upplevs landskapet rumsligt olika, 
i lågpunkter är rumskänslan tydlig tack vare de omgivande sluttning-
arna. Står man på en fjälltopp eller annan högt belägen punkt blir 
rumskänslan av en annan karaktär, himlen blir tak och fjärrmotiven 
förvandlas till rummets väggar. Generellt kan man dock betrakta 
landskapet som mycket öppet och exponerat eftersom de rumsav-
gränsande element är få. Den öppna och karga karaktären ger ett 
homogent sammanhållet på gränsen till ensartat intryck. Antalet ut-
trycksformer i landskapet inskränker sig till ett fåtal, fast de som 
finns spänner över ett brett fält. Från det torra exponerade kalfjället 
till det fuktiga och slutna i småsjöar och myrmarker.  
 
Fjällandskapets färgskala går i samstämmiga toner såväl sommar 
som vinter. De riktigt stora kontrasterna som t ex vid större vatten 
saknas. Den struktur som råder konstitueras närmast av landskapets 
topografi; dalgångarna följer naturligt fjällsidorna och i dalbottnen 
meandrar en å. På så sätt skapas en organisation och därmed förstå-
else av landskapets uppbyggnad och de processer som pågår. Likaså 
underlättar det orienteringen i området. De utstakade lederna och 
upptrampade stigarna skapar en annan form av struktur som skär 
igenom landskapet med sina egna vägar, knutpunkter och mål. 
 
I väster breder den norska fjällvärlden ut sig. De ofta snöklädda top-
parna tornar dramatiskt upp sig i fjärran och bildar på så sätt ett 
spännande fondmotiv åt upplevelsen av närlandskapet. Tack vara 
dessa toppar och karaktärsfulla formationer är det relativt lätt att ori-
entera sig i området. Det aktuella området blir också själv fjärr-
landskap på avstånd, dock inte lika iögonfallande och dramatiskt ef-
tersom de lokala höjdskillnaderna är mer moderata.

Särskilda naturvärden 
Vissa delar av området har höga naturvärden. Gröndalen strax norr 
om de aktuella fjällen har en rik vegetation och hyser många utrot-
ningshotade djurarter. Gröndalen är därför klassat som riksintresse 
för naturvården. Anderskölen några kilometer söder om området 
uppvisar en rik myrmosaik. 
 

 
 
 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur 
Det mycket öppna, flacka och höga läget gör området exponerat för 
vindar. Dock kan de omgivande kammarna ha en viss vindreducer-
ande verkan, speciellt när det gäller de sydliga vindarna.  
Området saknar vägar helt och hållet, närmaste större väg, riksväg 
84 ligger ca 8 km mot sydväst, strax norr om Fjällnäs. Det finns även 
en mindre väg mot nordost, norr om Ramundberget ca 5 km från om-
rådets centrala delar. Fjällområdet är svårtillgängligt och någon bef 
eldistribution finns inte heller. 
 
Specifika värden 
Ett karaktärsdrag som är typiskt och ofta omtalat när det gäller fjäll-
världens uttryck är den speciella ljudbilden. Vindens ljud växlar från 
det svaga susande till dånande när det ligger på. Med vindstyrkan va-
rierar intensiteten, vid starkare vindar och storm är vinden byig och 
oregelbunden, när det lugnar sig är ljudet mer entonigt. Avsak-naden 
av yttre ljudstörningar i form av bilar och maskiner är en kvalitet, yt-
terst få platser har tillgång till tystnad idag. Då och då av-bryts dock 
tystnaden av skoteråkare eller en förbipasserande helikop-ter, eller 
av en annan fjällbesökare. 
 
Särskilda skönhetsvärden 
Skönhetsvärdena kretsar kring upplevelser av närhet och distans. 
Blicken söker sig gärna bort mot alla omväxlande motiv i fjärran, in-
trycken av de många gånger snötäckta högfjällsmassiven på av-stånd 
är storslagen, de breda panoramorna och djupa perspektiven lämnar 
förmodligen ingen oberörd. Skönhetsvärdena på närmare håll har ett 
annorlunda innehåll, intrycken kretsar mer kring nyanser och trivsel-
värden än om storslagna upplevelser. Naturens formrikedom och 
uppvisande av differentierade miljöer blir tydlig när inget annat 
pockar på uppmärksamheten. Om man vill kan man gå ner ytterlig-

are i skala med avseende på skönhetsvärden. Mångfalden av biotoper 
som i sin tur är styrda de olika naturgivna förutsättningarna skapar 
en grogrund för en mycket rik och mångfacetterad flora och fauna 
till vilka upplevelsevärden också är knutna. För den särskilt intre-
sserade är detta förmodligen samma sak som rena skönhetsvärden.  
 
Sammantaget kan man även här konstatera att helheten är större än 
de enskilda delarna tillammans. Kvaliteten handlar om växelverkan 
mellan de olika upplevelseskalorna.  
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Främsta värden och kvaliteter  

 
� God tillgänglighet och välutbyggt ledsystem 
� Höga och mångfacetterade upplevelsevärden  
� Sammanhängande orört fjällområde 
� Naturvärden 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft  

 
� Mycket hög vindpotential 
� Stor sammanhängande yta 
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VINDKRAFT VID LÅNGBROTTET 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft  
Vindkarteringen visar mycket goda vindförhållanden i området, spe-
ciellt kring och på kalfjället samt på den högt belägna platån. 
Det analyserade området saknar elnät helt, en ev etablering fordrar 
nya kraftledningar till närmsta stamnät/lokalnät beroende på ut-
byggnadsgrad. Området har mycket höga energivärden samtidigt 
krävs stora ingrepp för att tillgodogöra sig energin. För att motivera 
det omfattande ingreppet i de befintliga värdena fordras en mycket 
stor etablering. En mindre anläggning skulle bara producera litet i 
förhållande till vad den tar i anspråk av utkristalliserade värden. 
 
Analysarbetet pekade särskilt på områdets höga upplevelsevärden. 
Kombinationen av god tillgänglighet samt höga upplevelsevärden av 
såväl när- som fjärrlandskapet gör platsen unik. Både i ett lokalt och 
i ett bredare nationellt perspektiv. Fjällområdet är i hög grad opåver-
kat och ingår dessutom i ett större orört område. Inslaget av mänsk-
liga avtryck är mycket begränsat. Vindkraften påverkar dessa värden 
och platsens unicitet. Graden av påverkan är i första hand beroende 
på vindkraftens närvaro eller ej, faktorer som etableringens storlek, 
placering samt övriga utseende spelar en mer underordnad roll. 
De två utbyggnadsscenariorna, en liten och en stor är valda för att ge 
ett underlag till diskussionen om storlekens ringa betydelse när väl 
de opåverkade värden utmanas. De två alternativen skiljer sig också 
utifrån det att dom möter landskapet på olika vis. Den mindre an-
läggningen står i ett exponerat läge medan den större är placerad mer 
i bakgrunden. Här är det fråga om en fjällrygg resp fjällslätt. 
 (Forts sid 40) 
 
 
 
 
 
 
Här prövas två alternativa etableringar, en mindre och en stor.

Etableringsförslaget alt 1 – Vindkraft på Långbrottet 
 
Inom det studerade fjällkomplexet finns två principiellt skilda landskaps-
situationer. Området kan förenklat liknas vid en flackare gryta där ytter-
kanterna sluttar relativt brant ner mot det omgivande fjällandskapet. Den 
centralt belägna platån med en yta av ca 6 km2 har en svag lutning mot 
nordväst där det öppnar sig ner mot Gröndalen. De omgivande kanterna 
alltså fjällryggarna har en helt annan konstitution, svagt rundade former 
med tydlig exponering utåt. Det ”inre” landskapet sluter sig alltså kring sig 
själv medan det yttre exponerar sig. Med anledning av detta utgår jag från 
två olika typer av etableringar som båda anspelar på landskapets karaktär 
och uttryck. Förutsättningar för en stor etablering finns på platån belägen 
mellan fjälltopparna. Den relativt plana ytan med enhetligt utseende skapar 
utrymme för ett fält av vindkraftverk som i ett gitter. Förslaget omfattar 38 
st 2 MW verk med ett inbördes avstånd av 450 m verk. Detta alternativ är 
trots sin storlek inte lika dominerande sett utifrån det omgivande landskap-
et eftersom den är placerad på en nivå nedanför vissa av de omgivande 
höjderna. En negativ effekt av det kan trots allt vara att verken inte kom-
mer att synas i helhet från flera håll vilket kan upplevas som störande eller 
ofullständigt. De omgivande höjderna kan också innebära att en del kraft-
verken delvis hamnar i vindskugga från de sydliga vindarna. I dal-gångarna 
på nära håll syns inte verken trots att man befinner sig bara på någon kilo-
meters avstånd. Längre fram, vid t ex Långbrottstugan syns verken inte 
alls. Med stationer på platåer och slätter kan man skapa gitter-mönster vil-
ket ger en välgörande enhetlighet åt anläggningen. 

Fotopunkt 1 från slätt (ovan) 
 
Anläggningen tar en stor del av platån i anspråk, anläggningens yttre av-
gränsningar följer landskapets topografiska förutsättningar. Det främre 
verket är placerat på en nivå som är belägen ca 85 m högre än verket längst 
bort i bild. Anläggningen har en skala och ett storleksförhållande som väl 
överensstämmer med fjällandskapet egen skala. Bortsett från alla de kon-
flikter med orörda värden som bilden förmedlar kan man konstatera att 
skall den storskaliga fjällvärlden vara föremål för vindkraftsetableringar 
kan platåerna vara lämpliga. Trots anläggningens storlek vilar det någon 
form av enhetlighet över anläggningen. 
 
 
 
 
 
Fotopunkt 2 från led nedanför platån (nedan) 
 
Från denna punkt som befinner sig ca 3,5 km från det närmsta verket 
skyms många verk i den stora stationen. Den storslagna omgivningen har 
fortfarande möjlighet att dominera.  En effekt som trots allt kvarstår är att 
verken inte syns i helhet, det kan uppfattas negativt. 
När man betraktar bilden grips man av en viss nyfikenhet, man kan före-
ställa sig att stationen kan bli till ett vandringsmål i sig, detta trots den ne-
gativa påverkan på andra värden.
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Avvägningar samt relevans för vindkraft forts från sid 39 
 
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Att etablera vindkraft i den aktuella landskapstypen med de värden 
som råder just här anser jag mycket olämpligt, särskilt med bak-
grund av att det finns lämpligare områden som i så fall måste ”gå 
före” i ett framtida utbyggnadsscenario i fjällområdena. Det ”orörda” 
landskapet representerar ett så högt känslomässigt och symboliskt 
värde för så många att det måste respekteras in i det längsta.  
 

Etableringsförslaget alt 2 
 
Den föreslagna anläggningen består av 6 st MW verk på rad och med ett 
inbördes avstånd av ca 450 m. Detta alternativ är bla framtaget för att illu-
strera storlekens underordnade betydelse när det gäller påverkan på de 
orörda värdena. Det räcker alltså med ett begränsat ingrepp för att intrycket 
av landskapet som ett opåverkat landskap skall spolieras. Intrycket av 
Skarsfjället och det storlagna panoramat i övrigt är inte längre detsamma 
när gruppen av vindkraftverk plötsligt ingår i vyn. 
Sett ur det perspektivet kunde anläggningen lika gärna varit avsevärt större 
eftersom ”tröskeln” redan är passerad i och med det första verket. 
 
 
Fotopunkt 2 från led nedanför platån 
  
Om man betraktar anläggningen ur ett rent estetiskt perspektiv, alltså inte 
beaktar övriga värden, är det till fördel att den står på linje och på samma 
höjd. Linjen av verk på fjällkanten har en monumental prägel där den står 
på givakt mot den ankommande vinden. Teknikens möte med landskapets 
rena linjer kontrasterar på ett verkningsfullt sätt, företeelserna förstärker 
varandra. 
 
 
Montage i direkt anslutning till anläggningen 
 
Montaget är gjort som ett försök att illustrera känslan av anläggningen när 
man befinner sig ”mitt i”. Inom en viss radie kring anläggningen står kraft-
verket för den övervägande delen av intrycken oavsett om man vill eller ej. 
Vad bilden inte kan visa är rörelsemomentets och ljudets påverkan på hel-

hetsupplevelsen.
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MITTÅKLÄPPEN/  
AXHÖGEN  
 
-genuin kulturmiljö vid foten av ka-
raktäristisk bergsformation 
 

Ca 10 km väster om Ramundberget mellan Axhögens sydvästra 
sluttning och Mittåkläppens ligger ett stort antal fäbodvallar ut-
spridda på väst- och östsluttningarna en bit ovan den meandrande 
Mittån. Området har en ålderdomlig prägel och ett mycket högt kul-
turhistoriskt värde. Fäbodvallarna och landskapet betraktas som en 
av Härjedalens värdefullaste turistklenoder och framställs ofta i tu-
ristbroschyrer som en genuin och representativ bild av Härjedalen, 
som ett komplement till den mer moderna profilen.  
Området gränsar också till grannkommunen, Bergs kommun.  
 

  
 
Markanvändning och användare 
Området nyttjas i huvudsak för renäringens behov och på de skog-
liga delarna sker ett begränsat skogsbruk. Markanvändning och re-
sursutnyttjandet sker överlag med försiktighet och i balans med om-
rådets kapacitet. Dalgångens höga kulturhistoriska värden samt na-
turkvaliteter i kombination med god tillgänglighet bidrar till dess sto-
ra popularitet bland turister och friluftslivsidkare. Området har ett 
stort antal besökare årligen. Vintertid är vägen avstängd, då når man 
platsen enklast med skoter eller på skida. 

 
 
Mänsklig påverkan samt kulturhistoriska värden 
Fäbodmiljöerna och deras relation till varandra är uttryck för män-
sklig påverkan om än försiktig sådan. Övrig mänsklig närvaro märks 
genom bilvägarna i landskapet samt turistströmmarna. Områdets po-
pularitet innebär ständig närvaro av besökare vilket gör att man säl-
lan är ensam om upplevelserna. Fäbodvallarna och den samman-
hållna miljön redovisar en enskild epok i Härjedalens tidiga bebygg-
else- och kulturhistoria. Sådana miljöer är svåra att finna idag då det 
flesta har tillförts moderna inslag. Av den anledningen är området 
klassat som riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Topografi och mark 
Det studerade området på gränsen till stora lågfjällsområden består 
till störst del av en vegetationsklädd dalgång med små höjdskillna-
der. På sidorna reser sig de kala fjällen relativt brant upp till höjder 
på ca 400 m ovan omgivande terräng. Mittåkläppens mycket karak-
täristiska gestalt är områdets självklara dominant. Axhögen på andra 
sidan dalen spelar i det sammanhanget en underordnad roll genom 
sitt betydligt blygsammare uttryck. I dalgången växer gles hedbjörk-
skog, rishedar och i övrigt rik flora. 
 

 
 
Status och originalitet 
Mittåkläppen och dess omgivning är ett välskött och vårdat kultur-
landskap. Medvetenheten och kunskapen är hög om dess särskilda 
och unika värde. Besök och beteende tycks ske med respekt för fä-
bodvallarnas integritet, man rör sig ödmjukt mellan gårdarna.  

 
 
De samstämmigt grånande fäbodarna skapar tillsammans med 
mittåkläppens karaktäristiska siluett ett unikt fondmotiv, som gjort  
för en bra bild i semesteralbumet. Det sammanhållande stora land-
skapsrummet med alla sina spektra av naturlokaler spelar också en 
avgörande roll för helhetsupplevelse. Originaliteten handlar också 
om den fullständiga avsaknaden av modernare element eller före-
teelser. Med den avsaknaden gör man här en resa bakåt i tiden. 
 

 
 

 
För att ta sig till Mittåkläppen och Axhögen krävs en viss ansträng-
ning. Vintertid är området endast tillgängligt med skoter eller på ski-
da. Under sommaren tar man sig till platsen på en liten krokig grus-
väg strax nedanför skogsgränsen i fjällmiljö. Under resan stiger för-
väntning på vad målet har att erbjuda. Detta att platsen ligger långt 
utanför alfartsvägar är en kvalitet i sig, det ökar dess attrak-
tionsvärde betydligt. 
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Landskapets rum, orienterbarhet och organisation 
Bergsidorna och dalsänkan ramar effektivt in området så att en tydlig 
rumskänsla infinner sig när man vistas på sidorna och i dalgången. 
Mittåkläppens dominanta siluett gör att det är lätt att orientera sig i 
området. I den mån man ser Mittåkläppen har man samtidigt kontroll 
över sin egen placering i landskapsrummet. 
 
Särskilda naturvärden  
Kring Mittåns meandrande lopp och i den övriga dalgången är natur-
värdena höga. Upplevelsevärdena förstärks av den storslagna omgiv-
ningen. Miljöerna kring Mittån är klassat som riksintresse för natur-
vård, anledningen är den rika flora och faunan i kombination med 
upplevelsevärdena knutna till dessa 
 

 
 
Särskilda skönhetsvärden 
Fäbodvallarna och kulisslandskapet har ett intimt samröre med var-
andra, intrycken av dom samverkar på ett effektfullt sätt. Man får en 
förnimmelse av de äldre generationernas levnadsvillkor, som ju 
många gånger var på naturens tuffa villkor. Axhögen och Mittå-
kläppen tornar upp sig som symboler för naturens krafter och obe-
veklighet. Och de små fåbodarna står på motsvarande sätt som sköra 
och jordnära symboler för människans litenhet.  
Det grånande virket samt de gräsbevuxna taken vittnar om en närhet 

till det omgivande landskapet, materialen tycks vara hämtade direkt 
från sin omgivning. 
 
 

 
 

 
 
Vind, tillgänglighet samt infrastruktur  
Fjället Axhögen har ett exponerat trädlöst krön samtidigt som om-
givningarna har svagt rundade former, mot sydost ligger den stora 
kala platån Flatruet vilket innebär att vindarna får fart mot bla Ax-
högen. Ca 6 km söderut ligger närmsta väg, Flatruetvägen. Utmed 
denna väg löper också ett lokalt kraftledningsnät. 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Främsta värden och kvaliteter 
 

� Unik ålderdomlig väl sammanhållen kulturmiljö 
� Nära kontakt med orört fjällområde 
� Karaktärsfull naturmiljö 

 
Specifika förutsättningar- motiv för vindkraft 

 
� Relativt lättillgängligt  
� Hög vindpotential 
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VINDKRAFT VID AXHÖGEN/ 
MITTÅKLÄPPEN 
  
Avvägningar samt relevans för vindkraft  
Fjället Axhögen har en stor vindpotential, fjället är exponerat från 
flera håll med bla flatruets stora öppna platå på nära håll.  
Den centrala frågan är om denna sammanhängande natur- och kul-
turmiljö kan samverka med modernare element utan att dess värde 
påverkas negativt. Kan de imposanta naturuttrycken och den ålder-
domliga karaktären klara ett möte med moderna inslag och ytter-
ligare storskaliga objekt? 
En vindkraftsanläggning kommer med all sannolikhet konkurrera 
med dessa intryck, objekt och företeelser på ett negativt sätt. De to-
ner som tidigare låtit ljuda över platsen kommer i viss mån över-
röstas av nya, klart obekanta för platsen. Här riskerar dessutom an-
läggningens skala att ha som negativ effekt att både Axhögen och 
Mittåkläppens dominanta och intresseväckande position kommer att 
förtas. 
 
Ställningstaganden och slutsatser 
Det aktuella området bedöms inte vara lämpligt för någon form av 
vindkraftsetablering, men hänvisning till dess mycket unika värden. 
Vindkraftens formspråk samt artfrämmande karaktär är mycket svår-
förenligt med platsens nuvarande utseende och innehåll. En ev eta-
blering skulle också innebära att de insatser som hittills gjorts för att 
bevara områdets ursprunglighet skulle avbrytas. Den nytta som en 
kraftproduktion skulle ha överstiger inte värdet på de kvaliteter som 
skulle försämras.Även här måste man konstatera att så länge det 
finns mindre konfliktfyllda områden att etablera vindkraft på så bör 
landskap med enhetlig kulturmiljö som detta undantas från all mo-
dern exploatering. 
 
 
Vid Axhögens sydsluttning prövas en etablering om 10 verk i rad

 
 
Etableringsförslaget – Vindkraft vid Axhögen 
 
Den föreslagna anläggningen är tänkt att placeras på Axhögen södra slutt-
ning. Stationen består av 10 2 MW verk utefter en linje i nord-sydlig rikt-
ning. Anläggningen är fullt exponerad mot fäbodvallarna mittemot.  
 
 

         Fotopunkt 1 
 
Fotopunkt 1 (ovan)från fäbodvallarna mitt över dalgången 
 
Mellan den ålderdomliga småskaliga kulturmiljön och fjällandskapets stor-
slagenhet uppstår en spännande dialog, delvis kretsande kring människans 
litenhet inför landskapets och naturens krafter. Stationen av vindkraftverk 
stör denna dialog, och framförallt förtar anläggningen Axhögens väldiga 
mått. Varje verk är 100 meter högt och stationen är ca 2 km lång. Mellan 
den grånande uthusmiljön och den högteknologiska vindkraftstationen är 
det en mycket stor tidrymd. 
 
Montage (nedan)från fäbodvallarna mitt över dalgången 
Människan närvaro sker i stor utsträckning på naturens villkor och i en 
mycket liten skala, kraftverkans närvaro och storlek förtar mycket av den 
känslan. 
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Fotopunkt 1 

Montage 
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Sammanfattning 
 
Landskapsbilden 
Inledningsvis och lite grovt kan man dela upp landskapet i kultur-
landskap och naturlandskap. Utseendet på landskapet är i de allra 
flesta fall ett resultat av människan möte med de naturgivna förut-
sättningarna, utom i absolut orörd terräng. Men för att den mer kor-
rekta beskrivningen av landskapet skall kunna göras bör man lägga 
in ytterligare dimensioner som t ex det historiska och `känslo-
mässiga´ innehållet, liksom graden av särskiljande från sin omgiv-
ning. Det man ser är ju en produkt av en utvecklingshistoria liksom 
det man ser också existerar i ett större sammanhang. Så först när den 
totala, sammantagna bilden av ett visst landskap är tecknad kan man 
tala om uttrycket ”landskapsbilden”i dess rätta bemärkelse. 
 

 
 

Landskapsanalysen 
Landskapet och dess innehåll kan analyseras och beskrivas utifrån ett 
antal centrala begrepp som berör landskapets fysiska utseende t ex 
topografi och ytbeskaffenhet men även djupare innehåll, som t ex 
kulturhistorisk utveckling och olika upplevelse- och känslomässiga 
värden. Med analysen som grund kan man sedan i det följande syn-
tesarbetet pröva vindkraftens relevans för platsen, samt naturligtvis i 
vilken omfattning en eventuell utbyggnad kan ske. Med en beskriv-
ning av landskapets topografi, brutenhet och stru-turella uppbygg-
nad klarnar bilden av landskapets skelett, dess grova karaktärsdrag 
fram. Med komplexitet menas antalet uttrycksformer, ett landskap 
kan ju vara antingen ensartat eller brokigt med många uttryck. Båda 
egenskaperna rymmer värden. Ytbeskaffenhet och markanvändning 
hör i viss mån ihop. Vad dom främst beskriver är hur landskapet an-
vänds. Utifrån dessa två begrepp kan man sedan bilda sig en uppfatt-
ning om det i grov mening är fråga om ett pro-duktionslandskap, na-
turlandskap eller ett kulturlandskap man står inför (de allra flesta 
landskap är dock en kombination av dessa).  
 
Det viktiga begreppet rum hänger ihop med platsens vistelsevärden, 
eller känsla av att vara omsluten av något (här resp. där). Vistelse- 
och trygghetsvärdena hänger också i hög grad samman men land-
skapets orienterbarhet, alltså hur landskapet är organiserat, främst 

med tanke på möjligheten att orientera sig i området -att känna igen 
sig och kunna relatera de olika objekten till varandra och sig själv 
(distrikt, stråk, barriär, knutpunkt och landmärke). Ett landskap som 
innehåller ett eller flera av dessa element eller egenskaper har som 
regel högre vistelsevärden än ett landskap utan. Begreppet fjärr-
effekter är en företeelse som uppkommer speciellt i fjällvärlden men 
även i andra exponerade landskap t ex vid kusten eller till havs. Det 
omgivande landskapet ”tränger sig på” och färgar intrycket av plats-
er och landskap på mycket långt avstånd, en fjällprofil som reser sig 
i fjärran kan faktiskt stå för huvudintrycket på en plats fast den be-
finner sig på många mils avstånd. I de fall dessa effekter har betyd-
else måste dom beaktas i analysen.  
 
Med originalitet menas graden av särskiljande, hur pass unik platsen 
eller landskapet är vid en jämförelse med andra landskap -lokalt, re-
gionalt men även nationellt. Ju högre grad av originalitet desto vär-
defullare och känsligt är landskapet för förändring. Kopplat till detta 
begrepp är också de kulturhistoriska grunddragen, hur spåren av 
mänsklig påverkan ser ut eller tagit sig uttryck. De kulturhistor-iska 
spåren kan antingen peka på en kontinuitet, alltså en utveck-
lingskedja eller endast representera en bestämd tidsepok. Förkrigs-, 
efterkrigs- eller den moderna perioden är den grova indelning man 
kan göra. Det landskap som uppvisar en kedja av historiska spår, där 
utvecklingen är tydlig och lätt avläsbar är som regel minst känslig 
för förändringar, till skillnad från det kulturlandskap som mer redo-
visar en enskild epok. Möjligheterna att leva sig in i den aktuella 
epoken eller tidsåldern inskränks eller försämras lätt om främmande 
och moderna inslag träder in på arenan. Upplevelsevärdet är alltså 
knutet till ett pedagogiskt värde eller mål, att bevara vissa landskap 
intakta. Detta resonemang gäller naturligtvis även landskap med 
höga naturvärden. 
 
Till landskapsanalysen hör också att ringa in, identifiera landskapets 
användare. Turisten, de bofasta och även markägaren har alla sin 
syn på landskapets värden. Naturligtvis går det att dela in dessa i fler 
underkategorier som t ex vandringsturist, skidturist eller utförsåkare. 
Med värde för turism och friluftsliv menas naturligtvis innehållet 
men också möjligheterna att tillgodogöra sig värdena, här syftas 
främst på tillgänglighet, närhet och bekvämlighet. Turism är också 
en viktig näringsgren. Affektionsvärdet, eller det känslomässiga vär-
det på landskapet är oftast individuellt präglat. Men det finns också 
landskap som innehar ett kollektivt affektionsvärde som t ex äldre 
kulturmiljöer, platser för viktiga händelser, vackra utblickar etc. 
Dessa värden bör man respektera, alltid ställa sig frågan om en för-
ändring av dom är till för- eller nackdel. 
 
Vissa landskap har en högre grad av omvårdnad än andra och om 
detta handlar den sociala statusen. Landskap utan skötsel förfaller 
snabbt medan de med intensivare omvårdnad får ett allt högre värde. 
Alla nya åtgärder som t ex vindkraft måste ställas i relation till detta. 
De tekniska förutsättningar som t ex befintligt elnät och vägar har en 
stor betydelse, dels för landskapets karaktär men även för att dessa 
delvis avslöjar graden av mänsklig påverkan. Ett landskap påverkat 

av kraftledningar och vägar är generellt ett landskap där vindkraft 
känns mer relevant än i mer eller mindre opåverkade landskap. 
 
Dynamiska faktorerna som t ex årstidernas växlingar, ljusförhåll-
anden är faktorer som påverkar upplevelsen av landskapet. En faktor 
som också kan räknas in bland de föränderliga är upplevelsen av 
landskapet när man är i rörelse resp stilla. Vissa platser exponeras i 
huvudsak från bilfönstret medan andra t ex vid byar, samhällen eller 
skidorter kan betraktas mer kontinuerligt, under en längre stund. 
 
Vindkraftverket 
Ett vindkraftverk liknar ingenting annat i vår fysiska miljö. Bländan-
de vita och stående rörtorn, krönt av en spolformad  eller lådlik hori-
sontellt liggande byggnad. På byggnaden ena kortsida är tre, ibland 
två rotorblad kopplande. Till vindkraftverkets främsta egenskaper 
hör att delar av det roterar. Högt placerade föremål som dessutom rör 
på sig drar självklart blickarna och därmed också upp-märksamheten 
till sig, även om dom befinner sig på långt avstånd. Att verken därtill 
måste placeras högt eller i alla fall exponerat gör det hela mer kom-
plext. Poängen med vindkraft är ju att placera dom där det blåser och 
inget annat. Ett karaktäristika som också bör nämnas även om det 
mer är ett problem i tätbebyggda områden är den ljudbild som ver-
ken orsakar vid drift. På nära avstånd och under vissa andra förhål-
landen kan det vara störande. I fjällvärlden är detta knappast ett 
primärt problem utom möjligtvis ovanför bebyggda dalgångar. Yt-
terst få tekniska konstruktioner i vår omgivning uttrycker så klart 
och tydligt hur dom egentligen fungerar som just ett vindkraftverk i 
drift. Jämför med ett kärnkraftverk som kliniskt, hermetiskt tillslutet 
ruvar på en produktionsprocess som få begriper. Ur arkitektonisk 
och upplevelsemässig synvinkel har dom båda sina kvaliteter men 
också brister och svårlösta problem när dom skall möta landskapet. 
 
…..och dess effekter på landskapsbilden. 
Hur ett eller flera vindkraftverk påverkar landskapsbilden beror na-
turligtvis på flera variabler. Först och främst är det fråga om vem det 
är som betraktar landskapet, vilken relation man har till platsen och 
vilka förväntningar man hade innan man kom, samt sist och inte 
minst inställningen till vindkraft generellt. Dessa variabler spelar in 
när synintrycken skall tolkas och man senare bildar sig uppfattningen 
om någonting är acceptabelt, vackert eller fult.  
 
Som planerare måste man på något vis försöka se förbi dessa subjek-
tiva uppfattningar, mer se på saken ur ett lite bredare helhetsperspek-
tiv. Genom att betrakta landskapet som ett flöde av resurser i tid och 
rum. Resurser som är nödvändiga för överlevnad och utveckling. 
 
Med vägledning av landskapsanalysens alla punkter får man en 
ganska god bild av landskapets utseende och värden. Utifrån dessa 
skall vindkraften vägas in, ur nyttoaspekten och ur hushållnings-
aspekten samt i relation till befintliga värden. Denna avvägning mås-
te göras dels utifrån platsens egna förutsättningar men också utifrån 
ett större samhälleligt perspektiv. Alltså utifrån politiska beslut och 
ställningstaganden.  
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Landskapstyperna i fjällen 
För att kunna föra en mer generell diskussion kring det Norrländska 
landskapets olika utseende och förutsättningar för vindkraft behövs 
en grov indelning av landskapet i lätt igenkännbara typer med avse-
ende på:  
 

• Topografiska huvuddrag (vindresurser och visuell expo-
nering) 

• Markanvändningstyp (natur- , kultur- resp produktions-
landskap) 

• Graden av mänsklig påverkan (exploatering resp orörda 
värden) 

 
Alltså variabler som i huvudsak beskriver landskapets utseende, 
funktion och mänsklig/kulturell påverkan. Dessa är samtidigt de 
grundläggande planeringsförutsättningar för vindkraft. 
Den schematiska indelningen leder till följande förekommande signi-
fikativa landskapstyper: 
 
Bergkullslandskapet (Norrlandsterrängen) 
Norrlands huvudsakliga landskapstyp. Karaktäriseras av kuperat 
skogsklätt landskap med de typiska bergkullarna med ibland höga 
energivärden kring topparna. Svårt med enhetliga och estetiskt god-
tagbara större anläggningar eftersom kullarna är relativt små. 
 
Lågfjällslandskapet 
Föregår alltid den egentliga fjällvärlden. Höga energivärden och 
jämna vindar kring topparna, Svagt rundade trädlösa former utefter 
hela fjällkedjan, myrar och småsjöar. Skyddsvärdena är dock inte 
lika höga som i fjällområdena. 
 
Högfjällslandskapet 
Förekommer i de centrala delarna av fjällkedjan. Mycket höga affek-
tionsvärden. Ingår nästan alltid i orörda fjällområden. Svårt finna 
godtagbara former för vindkraftsanläggningar. 
 
Älvdalarna och sjöarna 
Utdragna landskapsrum med tydlig riktning och djup exponering. 
Ofta med väl utbyggd infrastruktur. Inte helt sällan med annan ex-
ploateringspåverkan. Goda vindförhållanden speciellt vid öppet vat-
ten. 
 
Fjällslätten/ Platån 
Förekommer mer eller mindre i samtliga typer utom platån som åter-
finns i anslutning till högfjällen. Vindkraft relativt lätt att inordna. 
Begränsad exponering till skillnad från de högre placeringarna. 
 

Studieområdena i relation till vindkraft  
Inom varje landskapstyp uppträder naturligtvis olika situationer be-
roende på olika lokala särdrag samt grad av mänsklig påverkan. 
Vindkraftens möte med dessa landskap eller platser kan handhas dels 
utifrån de generella ställningstagandena kring landskapstypen, men 
framförallt utifrån de lokala förutsättningarna på platsen. Studieob-
jekten i Härjedalens kommun är valda utifrån två skilda krav; dels 
skall urvalet spegla den reella planeringsdiskussionen i kommunen 
men också ha ett visst exemplifierande värde för slutsats-er för det 
svenska fjällandskapet i övrigt. 
 
Grundsjön 
Ett vattenregleringsmagasin i anslutning till lågfjällsområde. Exploa-
teringspåverkan i form av vallar, stenskodda stränder och kraftled-
ningstolpar. Lokala turist- och rekreationsvärden med bla rikt och 
populärt fiskevatten. 
 
Grundsjön bedöms som lämplig för en vindkraftsetablering, med 
fördel lokaliserad till strandpartierna. Landskapets övergripande ka-
raktär behöver inte påverkas i negativt trots viss påverkan på närlig-
gande fjällområden.  
 
Lossen 
Ett större regleringsmagasin i anslutning till frekvent trafikerad väg. 
Lossens utmärkande karaktärsdrag är att den har funktion som ”men-
tal port” till fjällvärlden. Tack vare de djupa perspektivet. 
 
Lossens ena strand samt de höjder som reser sig bakom bedöms som 
lämpliga för en större vindkraftetablering. En station kan relativt en-
kelt relateras till dels magasinet som kraftreservoar men också till 
platsen som ”port”, alltså en övergångszon till nya landskapsförhåll-
anden (från skogsbygd till fjällvärld). 
 
Digerberget 
Ett lokalt dominant skogsklätt berg i skogslandskapet utanför egent-
liga turistområden, dock viss visuell kontakt med Sånfjällets natio-
nalpark. 
 
Digerberget kan vara lämpligt för vindkraft, förutsatt att etableringen 
inte blir alltför komplex i förhållande till bergets utseende. Närheten 
till Sånfjället bedöms inte som alltför problematisk, kring Sånfjället 
finns redan idag flera uttryck för mänsklig aktivitet t ex vägar, sam-
hällen och master. Sånfjället är och upplevs som ett isolat i en mer 
eller mindre kulturpåverkad skogsbygd. 
 
Glötesvålen 
En mycket stor vål i skogsbygd nära Sånfjällets nationalpark, långt 
från fjällområdena. 
 
Götesvålen och liknande områden bedöms som lämpligt för större 
vindkraftsanläggningar i ett framtida utbyggnadsscenario, när mer 
lämpliga områden är utbyggda. Här måste man noga studera upp-
komna fjärreffekter på angränsande känsligare områden. 

Kölsjöfjället  
Ett lågfjällsområde långt utanför kärnområden för turism och fri-
luftsliv. Närbelägen unik fjällby. 
 
Kölsjöfjället bedöms inte som lämpligt för en vindkraftetablering i 
ett första skede, med hänvisning till i första hand dess närhet till 
unik, småskalig och isolerad by. Platsens kvalitet som relativt orört 
fjällområde utanför de egentliga turistfjällen bör undantas från större 
industriella ingrepp. 
 
Tänndalen 
En skidanläggning i anslutning till exploaterad dalgång men samti-
digt på gränsen till större orört fjällområde. 
 
Lämpligheten med en vindkraftsanläggning i anslutning till liftan-
läggningen bedöms som mycket tveksam. De opåverkade värdena i 
närheten förlorar sin styrka och kvalitet. Upplevelsevärd-ena från 
dalgången bedöms däremot inte påverkas i samma negativa utsträck-
ning. I det lite ”spektakulära” uttrycket som liftanläggning-arna bi-
drar till känns inte vindkraften helt felplacerad. Dock kan vistelse-
värdena på krönen försämras om verken hamnar för nära. 
 
Långbrottet 
Fjällplatå mitt i större orört fjällandskap. Kärnområde för turism och 
friluftsliv. 
 
Områdets orördhet och kontakt med ännu större opåverkade områ-
den är dess främsta kvalitet. Även om den föreslagna exploateringen 
är utformad för att synas så lite som möjligt före-faller det onödigt 
att bryta de orörda värdena. Så länge det finns mindre kontroversiella 
områden att bygga ut bör landskap av denna typ undantas från ex-
ploatering. 
 
Axhögen/Mittåkläppen 
Unik kulturmiljö (fäbodvallar) vid foten av mycket karaktäristisk 
fjällformation (Mittåkläppen)  
 
Landskap (kulturlandskap) som uppvisar genuina, unika miljöer bör 
undantas från större förändringar. En vindkraftsanläggning skulle re-
presentera ett alltför stort utvecklingsteg framåt. Fäbodmiljön är väl 
sammanhållen och spelar effektfullt mot det omgivande fjälland-
skapet speciellt med den karaktäristiska och högt skattade 
Mittåkläppen i bakgrunden. 
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Snabbmanual för vindkraft i fjällmiljö 
 (utan rangordning) 
 

• Ta ett helhetsgrepp över kommunen/ länet, se till möjlighe-
ten att dela in i regioner, distrikt eller andra tydligt definiera-
de områden där vindkraft generellt tillåts. 

• Planera långsiktigt, förutse platsens vidare utbyggnadsmöj-
ligheter. 

• Sträva efter samutnyttjande med andra in-
grepp/energiresurser/infrastrukturella anläggningar. 

• Identifiera siktlinjerna  mellan objekten i fjällpanoramat 
samt försök förutse vilket panorama anläggningen själv 
kommer att tillhöra, samt vilka värdefulla siktlinjer som 
kommer påverkas. 

• Identifiera och värdera närliggande värdefulla loka-
ler/platser/objekt, hur påverkas dessa av vindkraft i närheten. 

• Utför landskapsanalysen med ett brett och nyanserat för-
hållningssätt; Historisk dimension, ”platsens själ”, särskiljan-
de egenskaper etc vid sidan om den allmänna beskrivningen 
av landskapets utseende. 

• Är vindkraften relevant för platsen, finns det en naturlig 
koppling mellan platsen och etableringen med avseende på 
resursutnyttjande, skala samt kontext t ex visuellt samband 
mellan produktion och förbrukning. 

• Koncentrera och samordna vindkraftverken hellre än att 
tillåta enstaka verk eller smågrupper här och där. 

• Sträva efter samlade och enhetliga etableringar – reducera 
komplexiteten, studera helhetseffekten av verken till-
sammans och om de estetiska ambitionerna kan utläsas. 

• Vindkraftverk i landskap är arkitektur  och fordrar en om-
sorgsfull gestaltning. Undvik om möjligt extrema topplacer-
ingar av enstaka verk liksom placering på olika höjd inom 
varje grupp, sträva efter enhetlighet och klarhet i mötet med 
landskapet. 

• Sträva efter balanserade och/eller dynamiska möten mellan 
anläggningen och landskapet – se till möjligheten att skapa 
nya värden och kvaliteter. 

• Intrång i orörda värden  måste motiveras med avsevärd nyt-
ta, med det menas att inga mindre anläggningar bör tillåtas i 
orörd fjällterräng. Skall så ske bör etableringen producera be-
tydande mängder energi för att motivera det stora intrånget. 

 


