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Intresset för etablering av vindkraft i det svenska fjällområdet ökar. Erfarenheterna och kunskapen 

om de konsekvenser en etablering kan ge för rennäringen är emellertid ringa. Rennäring bedrivs 

inom merparten av norrland och konkurrerar sedan tidigare med andra intressenter om nyttjandet 

av marken. Denna konkurrens har lett till störningar som gör att rennäringen blir allt  svårare att 

bedriva. Hänsyn till rennäringens förutsättningar behöver därmed tas vid etablering av vindkraft. 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om de konsekvenser vindkraft kan ha för 

rennäringen. Detta för att underlätta och ge bättre underlag vid planering och beslutsfattande 

gällande lokalisering av vindkraftverk. Utifrån synen på denna studie som en pilotundersökning 

har även syftet varit att klarlägga behovet av vidare forskning och inriktningen på dessa. Intervjuer  

har genomförts med samebyar i Jämtlands län vilka har erfarenhet av den process en 

vindkraftsetablering utgör. Därtill har resultat från studier om störningar av renar sammanställts. 

Resultaten visar sammantaget på att en osäkerhet föreligger för konsekvenser av vindkraftverk. 

Inga direkta störningar av renar har registrerats utifrån vindkraftverk. De tidigare studier som 

genomförts är dock begränsade och inte helt överförbara till naturliga  förhållanden för ren, vilket 

medför att de inte kan garantera att störningar inte kan uppstår. I de fall en vindkraftsetablering 

medför byggande av nya vägar och kraftledningar visar emellertid både denna samt tidigare studier 

på att betydande störningar kan uppstå. Vid en etablering av vindkraft krävs därmed att planering 

och beslutsfattande utgår från en sammantagen konsekvensbedömning som tar hänsyn till alla 

aspekter som kan tänkas störa rennäringen. Samebyarna anser att en sådan utgångspunkt är viktig 

men saknas, och menar att det även  är viktigt att se till de störningar som redan finns i dagsläget. 

Tar man hänsyn till detta tror man att etablering av vindkraft kan ske utan större störningar för 

rennäringen. Generellt gäller det att etablering undantas utpekade känsliga områden och prioriteras 

på redan exploaterade platser. För att så lämpliga placeringar som möjligt ska kunna göras anser 

man vidare att rennäringens möjlighet till delaktighet vid planering av vindkraftsetablering är en 

förutsättning. Resultaten från denna studie visar på ett behov av vidare forskning om vindkraftens 

konsekvenser. Vidare studier behövs gällande bland annat hur vindkraftverk kan inverka på olika 

moment i renskötseln, hur utformning och reglering av exempelvis vägar till verk kan göras och 

hur rennäringen på bästa sätt kan göras delaktiga vid vindkraftsetablering.  
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1 INLEDNING 

Intresset för utbyggnad av vindkraft i Sverige har ökat de senaste åren och därmed även 

behovet av kunskap gällande de effekter en utbyggnad kan ge. Det grundläggande motivet för 

en utbyggnad är nödvändigheten att minska dagens klimatpåverkan och på så vis bidra till en 

hållbar utveckling. Ett viktigt steg är då att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta 

fossila bränslen med förnyelsebara energikällor. En växande energikälla under de senast åren 

är vindkraften. Det fördelaktiga med  vindkraften är att den bortsett från att vara förnyelsebar 

inte avger luftförorenande ämnen. Därtill är vindkraftverk reversibla anläggningar, dvs. när 

verkens livstid är slut kan dessa nedmonteras och miljön på platsen återställas1.  

     De områden som ansetts vara av intresse för lokalisering av vindkraft har tidigare främst 

varit koncentrerade till södra Sveriges kustområden, Öland och Gotland samt havsområden. I 

dagsläget ökar dock intresset för uppförande av verk i övriga landet där bland annat 

fjällområden ses som intressanta2. I vindkraftsutredningens slutbetänkande av år 1999 fastslås 

att vindenergipotentialen i fjällområdena ses som stor, men att konsekvenserna av 

fjällplacerade vindkraftverk samtidigt är dåligt utredda3.  Detta gäller inte minst de effekter 

som vindkraften kan medföra för rennäringens intressen4.  

     Det är bland annat mot den bakgrunden som denna  rapport gjorts och fokuseringen ligger 

här på vilka konsekvenser som en vindkraftsetablering i fjällområdet kan innebära för 

rennäringen. Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland samebyar i Jämtlands län. 

Undersökningen kan också ses som en pilotstudie i syfte att klargöra behovet av fortsatta 

studier och inriktningen på dessa. Föreliggande studie är en av fyra delstudier i projektet 

”Hållbar utbyggnad av vindkraft – metodutveckling för fjällområdena”, där Länsstyrelsen i 

Jämtlands län i samarbete med Härjedalens kommun står som projektägare. Övriga delstudier 

i projektet fokuserar på: 

 

!" Påverkan på landskapsbilden 

!" Attityder till vindkraft bland fjällturister 

!" Lokalt ägande av vindkraft, ett redskap för landsbygdsutveckling 

 

                                                           
1 SOU 1999:75. Slutbetänkande av Vindkraftsutredningen. Rätt plats för vindkraften. 
2 SOU 1998:152, sid 17. 
3 SOU 1999:75, sid 22. 
4 SOU 1999:75, sid 208-209. 
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Projektet för metodutveckling i fjällområdena ingår som ett av tre pilotprojekt vilka 

gemensamt drivs av Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket och 

Riksantikvarieämbetet. Det övergripande syftet med dessa är att utveckla bra metoder för 

planering av vindkraftsutbyggnad i kust – inlands – samt fjällområden. Då rennäringen nyttjar 

merparten av det svenska fjällområdet torde det vara av vikt att effekter som kan uppstå till 

följd av vindkraftsetablering kartläggs, så att vederbörlig hänsyn kan tas till detta intresse vid 

såväl statligt, regionalt som lokalt beslutsfattande och planläggning.  

  2 



 

1.1 Problembakgrund 
I denna del presenteras översiktligt varför vindkraftsutbyggnad i fjällområdet kräver ökad 

kunskap och genomgående planering för att nödvändig hänsyn ska kunna tas till rennäringen.  

 

1.1.1      Vindkraft i fjällområdet och Jämtland              

I Sverige har uppförande av vindkraftverk tidigare varit lågt men under senare år har 

intresset att etablera vindkraftverk ökat över hela landet. I dagsläget tillför vindkraften i 

Sverige cirka 0.4 TWh (0.3 % av elproduktionen i Sverige under 

år 2000)5 men teoretiskt sett skulle den kunna tillföra cirka   

29 TWh årligen år 20506.  

     Intresset för lokalisering av vindkraft i fjällområdet 

har tidigare varit ringa vilket främst kan förklaras med 

att noggranna vindkarteringar över fjällen till stor del 

saknas. Tidigare studier, före 1990, som gjorts om 

vindkraft har utgått från vindkartor där fjällområdet inte 

ansetts som intressant på grund av för dåliga 

vindförhållanden7. Översiktliga vindkarteringar gjorda 

under senare år visar dock på att vindenergipotentialen i 

fjällen är stor (se figur 1). Intresset bland exploatörer 

för utbyggnad av vindkraft i fjällområdet har även ökat 

de senaste åren och efterfrågan antas bli än större i 

framtiden8.  

     För närvarande finns ett fåtal vindkraftverk 

placerade i fjällvärlden. Det låga antalet och att de inte 

varit i drift så länge förklarar det faktum att kunskapen 

om fjällplacerade vindkraftverk är bristfällig9. Även om 

antalet befintliga verk i dagsläget är få så är däremot 

diskuterade/planerade  vindkraftverk i fjäll eller 

fjällnära miljö betydligt  mer omfattande (se bilaga 1).  

                                                           
5 Energiläget 2001.s 10. Energimyndigheten 
6 Till lands avses 7 TWh och till havs 22 TWh. Vindkraft. En översikt.  

Figur 1. Vindkartering över Sverige. 
Översiktlig vindkartering från SMHI 
där B representerar hög vindstyrka och 
D låg.  
Källa: 
www.svenskvindkraft.org/forsta_med_
frames.htm. 

7 Carlman. 1990. 
8 SOU 1998:152. sid 57. 
9 SOU 1998:152. sid 57. 
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Detta gör att behovet av kunskap om de effekter vindkraft kan ge för rennäringen blir än 

större för att kunna undvika onödiga störningar för näringen. 

     I Jämtlands län har en översiktlig vindkartering avseende vindenergi på 50 meters höjd i 

kWh/m² och år tagits fram. Karteringen visar att länet har bra vindresurser, över 2400 

kWh/m² per år eller mer (se figur 2). Detta motsvarar den undre gränsen för 

riksintresseområde för vindkraft som anges av statens energimyndighet. Jämtlands län utgör 

dock inte utpekat riksintresseområde för vindkraft i dagsläget. De vindintressanta områdena är 

främst belägna i de västra delarna av länet vilka övervägande utgörs av fjällområden10.  

 
Figur 2. Vindkartering över Jämtland. Kartering genomförd av Hushållningssällskapet i Jämtlands län 1999 

avseende vindenergi på 50 meters höjd i kWh/m²  och år. Källa: Vindkraft i Jämtlands län. Länsstyrelsens policy 

för lokalisering av Vindkraftverk. 2000. Länsstyrelsen i Jämtlands län.  

 

I dagsläget finns ett fåtal uppförda vindkraftverk med en uteffekt på 1 MW eller mer i 

Jämtlands län. Utöver det finns ett antal outnyttjade tillstånd för uppförande av verk i samma 

effektklass samt ärenden som diskuteras eller för närvarande är under prövning (se figur 3). 

                                                           
10 Vindkraft i Jämtlands län. Länsstyrelsens policy för lokalisering av Vindkraftverk. 2000. Länsstyrelsen i Jämt-  
   lands län. 
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Det ska noteras att det finns ett antal verk med längre uteffekt i länet, dessa redovisas dock 

inte. 

 

 
 

Figur 3. Vindkraftverk i Jämtlands län. Källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län.  
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1.1.2 Rennäringen och intressekonflikter i fjällområdet 

Renskötseln i Sverige omfattar en markareal motsvarande cirka 40 procent av landets yta och 

upptar såväl statlig som enskild mark. Renskötselområdet täcker större delen av norra Sverige 

(se figur 4). Det är indelat i dels vinterbetesland, sommar-, vår/höst eller åretruntbete samt 

koncessionsrensskötsel. Vintertid betar renarna företrädesvis i skogs- 

landet där de får vistas mellan den 1 oktober och den 30 april. 

Sommartid vistas renarna, med undantag för 

koncessionsområdena,  i fjällen11. 

     Renskötselområdet delas av de 51 samebyar som finns i 

Sverige (se figur 5). Samebyn är en administrativ enhet liknande 

en  

ekonomisk förening. I samebyn ingår de rennäringsföretag som  

bedriver renskötsel inom byns markområde12. I Jämtlands län 

finns elva samebyar vilka samtliga är så kallade ”fjällsamebyar”,  

vilket innebär att de flyttar med renarna mellan vinter – och 

sommarland (för detaljerad karta över de jämtländska 

samebyarna, se bilaga 2). Detta ger samebyarna ett geografiskt 

nyttjandeområde av mark som sträcker sig från sommarland i 

öster, till  vinterland i väster (för karta över flyttmönster, se 

bilaga 3). De Jämtländska samebyarna är i förhållande till 

landets övriga fjällsamebyar geografiskt något mindre och består 

av få rennäringsföretag med i snitt högre antal renar per företag 

än vad som gäller för övriga byar i landet (se tabell 1).  

     Rennäringens viktigast områden klassas som riksintressen och exempel på sådana platser 

kan vara passager, flyttleder och samlingsplatser13. Enligt Miljö- 

Figur 4: Renskötselområden i Sverige. 

Källa Naturvårdsverkets hemsida;  

Skogs – & Jordbruk, naturresurser;  

Rennäring. (www.environ.se). 

balkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark –  

och vattenområden ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra näringens bedrivande14. Det faktum att rennäring bedrivs på en så stor 

del av Sveriges yta medför att intressekonflikter ofta uppstår med andra markanvändare. 

Exploatörer i form av olika kraftföretag samt skogsbruk, torvbrytning, turism, jakt, fiske och 

                                                           
11 http://www.sapmi.se/ssr/vinterbet.html  
12 http://www.sapmi.se/ssr/samebyn.html  
13 Se Vindkraft i Jämtlands län. Länsstyrelsens policy för lokalisering av Vindkraftverk. 2000. För mer om detta   
    samt kartor över riksintresseområden i Jämtland. Beaktas ska att riksintressen är oklart reglerade. 
14 MB 3 kap. 5§ 
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friluftsliv är några av de som tillsammans med rennäringen konkurrerar om marken i 

fjällområdena. Den utbredda konkurrensen har lett till att rennäringens betesmarker minskat, 

att flyttningar försvåras och att renar på olika sätt riskerar störning under känsliga perioder15. 

Utbyggnad av vindkraft utgör inget undantag utan kan också förmodas skapa störningar i 

form av nya konflikter eller förstärkning av redan befintliga16.  

 
 

             Tabell 1. Fakta över samebyar i Jämtlands län.  

             Källa: www.sapmi.se/srr/statistik_ren.html 
1.4.1  

Samebyar i 

Jämtlands län 

Antal 

rennäringsföreta

g 

Högsta 

tillåtna 

antal  

renar 

Ruvhten sijte 9 st 5000 st 

Mittådalen 16 st 5000 st 

Handölsdalen 10 st  6000 st 

Tåssåsen 15 st 5500 st 

Kall 2 st (5 st *) 2500 st 

Njaarke 4 st (4 heltid + 

några deltid*) 

2700 st 

Jovnevaerie 9 st (7-8 heltid*) 4500 st 

Jiingevaerie 9 st 4800 st 

Raedtievaerie 4 st 2500 st 

Ohredahke 9 st 3500 st 

Frostviken norra 4 st 2300 st 
      

     * Korrigerat utifrån uppgifter från samebyarnas ordfö-  

       randen.
Figur 5. Samebyar i Sverige. Källa: 
www.sapmi.se/ssr/stor_sameby.html 

 

Samebyar 
    i Sverige 

                                                           
15 Jordbruksverkets hemsida; Djur & Veterinär; Rennäring; Rennäringen i Sverige; Andra markanvändare. 
16 Carlman, I. 1990. sid 144. 
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1.1.3  Underlag för planering och beslut vid vindkraftsetablering 
 
För att undvika störningar för rennäringen behövs mer kunskap och bättre planering för olika 

intressenters nyttjande av fjällen. I slutbetänkandet av 1999 års Vindkraftsutredning17 

konstateras att det behövs en handlingsberedskap gällande möjliga lokaliseringar av 

vindkraftverk. Att inarbeta vindkraft i de kommunala översiktsplanerna ses som en metod för 

att kunna väga olika intressen mot varandra vid en etablering av vindkraftverk. Den 

kommunala översiktsplanen kan fungera som informationskälla och visa på avvägningar som 

kommunen gjort mellan olika intressen. Då lokalisering av vindkraftverk i fjällområdena 

bedöms öka är det angeläget att kommuner med hög vinenergipotential tar upp vindkraft tidigt 

i den översiktliga planeringen för att undvika konflikter till följd av mindre lämpliga 

placeringar. I vissa fall kan olika intressen medföra att en lokalisering inte är möjlig eller 

lämplig vilket är viktigt att klarlägga18.  

     Översiktsplanen utgör underlag vid prövning av enskilda ärenden enligt exempelvis plan – 

och bygglagen, miljöskyddslagen och naturvårdslagen i den enskilda kommunen, 

översiktsplaner har emellertid ingen rättsverkan. En välarbetad översiktplanering för vindkraft 

kan dock göra att beslutsunderlaget blir bättre och bedömningen av enskilda lokaliseringar i 

kommunerna underlättas eftersom helhetssynen blir större19.  
 
Enligt 9 kapitlet i Miljöbalken gällande miljöfarlig verksamhet har verk med en effekt på 1 

MW eller mer samt när det gäller minst tre verk med en sammanlagd effekt på över 10 MW 

tillståndsplikt. Tillstånd för verk med högst 10 MW i uteffekt söks hos 

miljöprövningsdelegationen på länsstyrelse, och för verk med högre uteffekt ställs ansökan till 

miljödomstol. För vindkraftverk med en effekt mellan 125 kW och 1 MW är det 

anmälningsplikt och anmälan görs då till miljönämnden i aktuell kommun. För alla verk med 

en rotordiameter på över två meter krävs det enligt 8 kapitlet i PBL beviljande av bygglov hos 

berörd kommun, vilket innebär att en bygglovsprövning ska göras. 

     I samband med att tillstånd för vindkraftverk på 1MW eller mer söks skall tidigt samråd 

hållas med länsstyrelse, berörda kommuner och enskilda som särskilt kan beröras av 

etableringen20. Vindkraftverk i aktuell storleksklass anses av miljöbalken ha betydande 

miljöpåverkan och ett utökat samråd ska därmed även hållas21. Samråd syftar till att öka 

                                                           
17 SOU 1999:75. 
18 SOU 1999:75.  
19 Handbok för lokalisering av vindkraftverk. Remissmaterial. 2001. 
20 MB 6:4 
21 MB 6:5. 
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kunskapen och få fram synpunkter gällande utformning, placering och andra aspekter som kan 

vara aktuella i samband med vindkraftverket. Tanken är att denna kunskap och dessa 

synpunkter sammantaget ska inverka på exploatörers planering och utveckling av den aktuella 

etableringen. Tidigare studier visar att markägare ser det som mycket viktigt att de får 

medverka vid utformning av lämplig placering av vindkraftverk då de har en stor kunskap om 

de förutsättningar som finns på en plats22.  

     I och med att vindkraftverk med en uteffekt på 1 MW eller mer anses ha betydande 

miljöpåverkan ska även en miljökonsekvensbeskrivning upprättas23. Vad som uppkommit 

under samråd ska beaktas och kan fungera som underlag vid miljökonsekvensbeskrivningen24.      

En bra miljökonsekvensbeskrivning där ”förutsedd miljöpåverkan” ordentligt kartläggs 

förutsätter kunskap om vilka effekter som kan vara aktuella. Gällande rennäringen är denna 

kunskap bristande vilket kan medföra att många aspekter inte utreds ordentligt. En ökad 

kunskap om effekter för rennäringen skulle emellertid bidra till att vindkraftsexploatörer kan 

göra bättre miljökonsekvensbeskrivningar och därmed även undvika onödig konflikter med 

rennäringen. Det skulle även därmed förbättra underlaget för myndigheters bedömning vid 

tillståndsprövning.  

 

 

                                                           
22 Carlman. 1987. sid 38. 
23 För vindkraftverk med lägre uteffekt kan även en kommun kräva att en MKB ska göras. Detta med stöd av   
    PBL. 
24 NFS 2001:9. sid 9. 2001.  
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1.2 Syfte  
Denna studie har haft till syfte att öka kunskapen om de konsekvenser vindkraftsetablering i 

fjällområdet och dess närområde kan ha för rennäringen. Utgångspunkten för studien är 

främst de erfarenheter som erhållits av samebyar i Jämtlands län från den process som 

etablering av vindkraftverk utgörs av. En större kunskap kan öka förståelsen för vilken hänsyn 

som bör tas till rennäringen, vid placering av vindkraftverk i fjällområdet samt dess 

närområde. En sådan kunskap bör således även underlätta och ge ett bättre underlag för 

planering, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning med minskad risk för 

konflikter som följd.   

 

1.3 Avgränsning 
Denna studie ska även ses som ett pilotprojekt för att utröna huruvida fortsatta studier kan 

anses behövas och vilken inriktning dessa i så fall bör ha. Undersökningen av vindkraftens 

konsekvenser för rennäringen i fjällområdet har i detta första skede koncentrerats till 

Jämtlands län. Den empiriska studien har sedan avgränsats till ett strategiskt urval av de 

Jämtländska samebyarna, detta utifrån olika karakteristiska gällande vindkraft för byarnas 

nyttjandeområden25, (med begreppet byarnas nyttjandeområden menas det sammantagna 

markområde som samebyn använder sig av, dvs. både åretruntmarker och vinterbetesmarker). 

Vid kartläggning av karakteristiska gällande vindkraft för byarnas nyttjandeområden har 

enbart verk med en uteffekt på 1 MW eller mer tagits med. Aktuella uppförda mindre verk 

eller ansökningar gällande mindre verk där anmälan görs till kommunen finns därmed ej 

upptagna i denna kartläggning. 

     Utöver detta har undersökningen avgränsats till att enbart fokusera på rennäringen utifrån 

renskötseln och tar därmed ej upp andra närliggande närings – eller verksamhetsområden som 

fiske och småviltsjakt. 

     Då det empiriska materialet utgörs av 7 intervjuer med Jämtländska samebyar inskränker 

det möjligheten att göra generaliseringar av konsekvenser för den svenska rennäringen i stort, 

till det är materialet inte representativt nog. De resultat som erhållits ger en bild av de 

erfarenheter, synpunkter och funderingar som finns i jämtländska samebyar gällande 

konsekvenser av vindkraft i fjällområdet. Resultaten för dessa byar kan emellertid ge en bild 

av vilka konsekvenser som kan vara aktuella för andra samebyar i samma situation. 

                                                           
25 Se avsnitt Metod; Population och urval. 
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1.4 Disposition 
I detta inledande avsnitt har bakgrund givits till varför en ökad kunskap om de konsekvenser 

vindkraft kan ha för rennäringen behövs. Vidare har syftet med denna studie samt 

avgränsningar för den redovisats. Den följande rapporten är uppdelad i avsnitten; Metod, 

Tidigare forskning och studier, Konsekvenser av vindkraftsetablering för rennäringen i 

Jämtlands län, samt Sammanfattande diskussion och slutsatser. Under härpå följande del, 

Metod, beskrivs utgångspunkter och tillvägagångssätt vid den empiriska undersökningen. 

Efter detta redovisas resultat från Tidigare forskning och studier, gällande störningar av renar 

utifrån vindkraft och andra relevanta företeelser. I därpå följande avsnitt; Konsekvenser av 

vindkraftsetablering för rennäringen i Jämtlands län, redovisas och kommenteras de resultat 

som framkommit vid undersökningen. Rapporten avslutas sedan med en diskussion där 

resultat och kommentarer sammanfattas samt slutsatser presenteras. 
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2  METOD 

Här presenteras metodval samt utformning och tillvägagångssätt vid undersökningen. 

 

2.1 Val av undersökningsmetod  
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå för 

rennäringen vid en vindkraftsetablering på deras nyttjandeområde. För att få en bra och 

gedigen kunskap borde det genomföras observationer av effekter på ren både innan 

uppförande av vindkraftverk, under uppförande av verk, under följande driftsperiod och gärna 

även vid nedmontering av verk och efterföljande period. I samband med dessa olika faser 

skulle enkät- och/eller intervjuundersökningar gällande erfarenheter av faserna hos 

rennäringen kunna genomföras. På så vis skulle samtliga faser med konsekvenser för såväl 

renar som rennäringen sammantaget kunna täckas. Detta skulle dock gå långt utanför ramarna 

för detta pilotprojekt.      

     Vid val av undersökningsmetod framstod istället en enkät – eller intervjuundersökning 

som det mest lämpliga. Detta då observationer gällande renars reaktioner på vindkraftverk och 

konsekvenser av detta för närvarande är problematiska att genomföra. Dels finns det få 

uppförda vindkraftverk på områden där renar rör sig och de områden som ändå finns nyttjas 

mycket sparsamt och inte alltid varje år26. Vad beträffar just denna studie så framkom det 

även att områdena inte nyttjas vid den tid på året då denna undersökning skulle genomföras 

(mars månad)27. Endast en observationsstudie skulle bli otillräcklig för att ge svar på de 

konsekvenser som kan komma att bli aktuella eftersom en vindkraftsetablering utgörs av flera 

faser vilka på olika sätt kan påverka både renarna och renskötseln i sig. Planeringsfasen innan 

verk uppförs skulle kunna ge konsekvenser för rennäringen men inte alltid renarna i sig vilket 

en observation exempelvis inte skulle kunna kartlägga. Därav ingen 

observationsundersökning.  

      Enkäter och/eller intervjuer var därför en passande metod. Enkät som metod ansågs tidigt 

som otillräcklig, dels på grund av den stora bortfallsrisken som föreligger vid 

enkätundersökningar med främst öppna frågor (utan fasta svarsalternativ)28, dels på grund av 

tidigare erfarenheter från enkätundersökning hos samebyar vilka har gett låg svarsfrekvens29. 

                                                           
26 Tidigare observationsförsök under 2000 i Härjedalen av Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan. 
27 Se Tabell 3. Utförlig kartläggning över vindkraftverk och relevant marknyttjande för samebyarna. 
28 Trost. 1994. sid 68-69.  
29 Se Vikman. 2001. Projekt ”Häst och Ren” – utvärdering.  
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Även ett litet bortfall skulle bli problematiskt då den möjliga undersökningspopulationen (11 

samebyar i Jämtlands län) är så ringa. Den metod som valdes utifrån rådande förhållanden 

blev därmed en intervjuundersökning för att få kunskap om de erfarenheter samebyarna 

erhållit i processen med vindkraftsetablering. Den typ av intervjuer jag såg som mest 

passande var en kvalitativ intervjuform, vilken är mer lämpad än en kvantitativ då syftet är att 

få en större och djupare förståelse för ett specifikt samhällsfenomen30. Fördelarna med 

kvalitativa intervjuer är främst att en större förståelse för de erfarenheter den intervjuade har 

kan uppnås men även att bortfallsrisken oftast är liten eller obefintlig. Denna form av 

intervjuer medger även ett större utrymme för fördjupningar inom områden som den 

intervjuade själv tar upp, vilket annars kan missas vid en enkätundersökning. De nackdelar 

som finns med kvalitativa intervjuer är främst att de är tidskrävande. Det tar tid att ta kontakt 

med intervjupersoner, att utföra själva intervjuerna, att transkribera intervjuerna samt att 

bearbeta och presentera det ofta mycket omfattande materialet31. Då intervjupopulationen i 

detta fall var relativt liten ansåg jag dock att det inte skulle bli något problem tidsmässigt. 
 

 
2.2  Population och urval  
En vindkraftsetablering kan ses som en process bestående av 4 (5) faser: 

Fas I; Planering (gällande lokalisering av vindkraftverk och antal verk, samråd med 

berörda parter etc.) 

Fas II; Uppförande av vindkraftverk 

Fas III; Drift av vindkraftverk  

Fas IV; Nedmontering av verk (och återställande av anläggningsplatsen) 

(Fas V; Efterföljande period utan verk)  

 

För att nå projektsyftet var intresset riktat mot de samebyar som kommit i kontakt med 

vindkraft och som så att säga kommit in i den process en vindkraftsetablering innebär. Målet 

var att främst ta kontakt med byar "inne i processen”, dvs. de med uppförda, tillståndsgivna ej 

uppförda verk eller diskuterade verk på sitt nyttjandeområde. 

     Jag började därför med en kartläggning av vindkraftverk i länet där jag utgick från data 

registrerade hos länsstyrelsen i Jämtlands län under februari månad 2002. Utifrån olika 

                                                           
30 Bryman. 1999. 
31 Seidman. 1998. sid 6. 
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förhållanden för byarna gällande vindkraftverk på det egna nyttjandeområdet delades 

samebyarna i länet upp i fyra olika kategorier vilka var; 

 

1. Uppförda verk; byar med nyttjandeområde där vindkraftverk finns uppförda 

2. Tillståndgivna ej uppförda verk; byar -:- där tillstånd givits till vindkraftverk som ej 

ännu uppförts 

3. Diskuterade verk; byar -:- där uppförande av vindkraftverk diskuteras 

4. Utan verk; byar -:- utan uppförda, tillståndsgivna ej uppförda eller diskuterade verk  

 

Med begreppet byns nyttjandeområde omfattas hela det markområde som samebyn använder 

sig av i renskötseln, d v s både åretruntmarker och vinterbetesområden. 

För byarnas placering utifrån ovanstående kategorier, se tabell 2 nedan; 

 
Tabell 2. Första kartläggning över vindkraftverk på samebyarnas nyttjandeområden. 

 

      Sameby 1. Uppförda 

verk 

2. Tillstånds- 

givna ej  

uppförda verk 

3. Diskuterade 

verk 

 

4. Utan verk 

Ruvthen sijte               (x)* x 
Mittådalen   x  

Handölsdalen  x  x  

Tåssåsen  x x  

Kall x  x  

Njaarke   x  

Jovnevaerie   x  

Jiingevaerie    x 
Raedtievaerie                   x 

Ohredahke    x 
Frostviken norra    x 
* Kännedom om detta saknades vid tillfället för kartläggningen 
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Att intervjua samtliga eller ett urval av renägarna i byarna såg jag av tidsskäl inte möjligt att 

hinna med. Istället valde jag ordförandena för samebyarna då de är representanter för den 

egna byn, i vilken de även själva bedriver renskötsel. De torde därmed ha en god kunskap om 

de erfarenheter som finns för/i samebyn.  

     Samtliga dessa byar vilka placerade sig i kategori 1, 2 eller 3 togs med medan jag 

slumpmässigt valde ut två byar ”utanför processen”, dvs. i kategori 4. Anledningen till att jag 

valde ut dessa två var för att se om några  skillnader kunde finnas mellan kategorier i och 

utanför processen gällande erfarenheter och uppfattningar av intrång i form av exempelvis 

vägar vilka kan uppkomma i samband med vindkraftsetablering.  

 

De valda byarna blev enligt följande: 

!" Handölsdalens sameby 

!" Kall sameby 

!" Tåssåsens sameby 

!" Mittådalens sameby 

!" Njaarke sameby 

!" Jovnevaerie sameby 

!" Jiingevaerie sameby 

!" Ohredahke sameby 

 

Vid kontakt med en av de två byar som var utanför processen (Ohredahke) visade det sig dock 

att det varit diskussioner om uppförande av verk även där, varvid jag valde att placera den byn 

i kategori 3, ”diskuterade verk”. På grund av detta ställdes jag inför en omstrukturering av 

mitt urval av byar då kategorin 4, ”utan verk”, nu blev för liten för att några jämförelser skulle 

kunna göras mellan denna kategori och de övriga. Antingen kunde jag välja att ta kontakt med 

ytterligare en eller fler av byarna i kategori 4, ”utan verk”, eller så kunde jag välja att utesluta 

kategorin helt. Jag valde det senare på grund av tidsbrist. Jag bedömde även att ett ökat antal 

byar i denna kategori knappast skulle fylla någon större del i undersökningen.  

     De byar som återstod av urvalet var därmed samtliga inne i processen och det är deras 

erfarenheter, synpunkter och funderingar om konsekvenser som varit föremål för 

undersökningen (för lista över medverkande ordföranden se bilaga 4). 
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2.3  Intervjumall  
Som underlag för intervjuerna sammanställdes en intervjumall (se bilaga 5). Då tanken var att 

förutsättningslöst intervjua samebyarna fick standardiseringen av mallen bli ganska låg. Detta 

innebar att den främst kom att bestå av öppna frågor, för att inte på förhand begränsa de 

intervjuade, utan istället låta vad de tog upp få styra utvecklingen på intervjun. De öppna 

frågorna har därmed främst fungerat som bas för vidare diskussioner.  

     För att ändå skapa en viss struktur i intervjuerna och därmed underlätta en senare 

resultatredovisning av materialet formades mallen utifrån olika huvudteman. Dessa teman 

skapades utifrån ett antagande om vad som borde vara centralt för rennäringen vid 

vindkraftsetablering. Intervjumallen utformades för att rymma både sakfrågor och kvalitativa 

aspekter. Sakfrågorna syftade till att ge korta mer konkreta svar medan de kvalitativa 

frågorna, vilka utgör merparten av frågorna, utformades med avsikt att ge en större inblick 

och förståelse för den erfarenhet och den situation som är specifik för den enskilda samebyn. 

Efter synpunkter från länsstyrelsen togs sedan den slutliga intervjumallen fram32.  

     Mallen inleddes med sakfrågor gällande antal rennäringsföretag och renar i samebyn samt 

frågor gällande faktiska förhållanden och medvetenhet om dessa gällande vindkraft på det 

egna nyttjandeområdet. Efter denna inledande del övergick frågorna till att få kunskap om 

följande teman: 

 

!" Fysiska konsekvenser; störningar för renar och rennäringen samt vad man ser som hinder 

och möjligheter vid placering av vindkraftverk. 

!" Förebyggande åtgärder; om och i så fall vilka åtgärder byarna ser som nödvändiga för att 

undvika störningar i samband med vindkraftverksetablering.  

!" Medbestämmande; hur kontakter och samråd hanteras och om hänsyn tas till rennäringens 

synpunkter på vindkraftsetablering. 

!" Ekonomiska aspekter; hur ekonomiska aspekter som ersättning och medägande hanteras. 

!" Vindkraft och framtid; funderingar byarna har gällande vindkraft i fjällområdet i ett längre 

perspektiv 

  

 

 

                                                           
32 Mallen sågs över av biträdande enhetschef för rennäringsenheten på länsstyrelsen för att se om ytterlig- 
    are frågor eller teman kunde vara av intresse. 
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De olika intervjutemana kan sägas vara centrala i de faser en vindkraftsetablering utgör enligt 

följande: 

 

Tema:     Fas: 

Fysiska konsekvenser och Förebyggande åtgärder  I; Planering 

     II; Uppförande 

     III; Drift 

     IV; Nedmontering 

     (V; Efterföljande period) 

Medbestämmande och Ekonomiska aspekter   I; Planering 

 

Temat; Vindkraft och framtid är inte central i någon fas utan avsåg att få fram de funderingar 

man har gällande vindkraft i området i ett längre perspektiv. Detta för att se om det finns en 

oro bland byarna gällande framtida utbyggnad och i så fall gällande vad. 

     Varje tema bestod av några huvudfrågor vilka utgjorde grund för fördjupningar. 

Följdfrågor kunde sedan utvecklas utifrån vad intervjupersonen själv valde att ta upp. Mallen 

delades även upp utifrån karakteristiska för respektive by, dvs. delvis olika frågor för byarna 

beroende på om det fanns uppförda verk, tillståndsgivna ej uppförda verk och/eller 

diskuterade verk.  

 

 

2.4  Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen till denna rapport har skett genom sammanställning av för området relevant 

forskning och studier samt genom en intervjuundersökning med samebyar i Jämtlands län. 

Efter en inledande datainhämtning samt kartläggning och urval av de som skulle ingå i 

undersökningen påbörjades arbetet med intervjuundersökningen. De aktuella ordförandena för 

de utvalda samebyarna kontaktades genom informationsbrev (se bilaga 6). I brevet beskrevs 

projektet kortfattat och varför ordförandenas medverkan var viktig, samt att kontakt skulle tas 

inom snar framtid för eventuell bokning av intervju. Breven sändes ut den 19 februari och den 

första telefonkontakten togs sedan med ordförandena mellan den 25 februari och den 15 mars 

(beroende på hur anträffbara de var) för att höra om intresse för medverkan fanns och i så fall 

vilket datum som passade. Samtliga ordföranden hade möjlighet att bli intervjuade och tid för 

detta bokades in. 
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     Intervjuerna genomfördes mellan 25 februari till 19 mars. Att tidsperioden blev utdragen 

berodde på att vissa byar hade lodjursinventering, renskiljning eller andra arbeten.     

Intervjutiden för samtliga intervjuer låg mellan 1-1½ timmar. Intervjuerna skedde dels i 

ordförandenas egna hem (Ohredahke, Mittådalen, Kall, Njaarke ), på Galtje, sydsamiskt 

kulturcentrum i Östersund, (Tåssåsen, Jovnevaerie) samt vid ett slakteri (Handölsdalen) 

beroende på vad som passade de intervjuade bäst. Samtliga intervjuer bandades med tillåtelse 

av intervjupersonerna och skrevs sedan ut i sin helhet.  

     Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats började arbetet med att reducera och 

”forma” intervjumaterialet till en mer koncentrerad och ”tolkningsbar” form. Här utgick jag 

från principen att organisera materialet utifrån de teman som intervjuerna baserats på33.   

     Efter att sammanställning av intervjuerna gjorts skickades detta till representanter på 

länsstyrelsen i Jämtland samt Härjedalens kommun för synpunkter, varefter resultaten 

diskuterades i ett sammanträde. Minnesanteckningar gjordes under detta möte och utdrag av 

dessa har förts in i resultatavsnittet som kommentarer till de olika temana. 
 
 
 
2.4.1  Undersökningens tillförlitlighet  

Vid bedömning av en undersöknings kvalitet utgår man från dess reliabilitet; mätningarnas 

noggrannhet, och validitet; om det som mäts är det som avsetts att mätas. Utformningen av 

den genomförda undersökningen har följt gängse normer för kvalitativa intervjuer34. För att 

uppnå tillförlitlighet användes intervjumall, likartade intervjusituationer, bandning samt 

transkribering av intervjuer35.  

  

                                                           
33 Se Seidman. 1998. Kvale. 1997. 
34 Se Silverman. 1997. Gällande normer för kvalitativa intervjuundersökningar. 
35 Det ska påpekas att inga exakta definitioner i intervjuerna av begrepp som ex. ”konsekvenser” angivits, detta 
för att få fram intervjupersonernas syn på vad begreppen inrymmer. 
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3  TIDIGARE FORSKNING OCH STUDIER 

I det följande presenteras resultat av tidigare forskning och studier gällande störningar från 

vindkraftverk. Först ges en övergripande sammanställning av effekter som uppstår oberoende 

av vilken typ av område vindkraftverken placeras i. Därefter ges en beskrivning över 

störningsstudier av renar och hur de skiljer sig åt, för att visa på varför olika studier kan 

komma fram till olika resultat. Efter detta redovisas specifikt studier gällande dels störning 

som vindkraftverk kan ha på renar samt dels övriga konsekvenser vid en vindkraftsutbyggnad. 

 

 

3.1  Generella effekter av vindkraftverk 
Vissa effekter av vindkraftverk är ej fjällspecifika utan uppträder oavsett placering. Sådana 

generella effekter är relativt väl kartlagda genom tidigare forskning. Nedanstående faktorer är 

de som främst förekommer och som är relevanta utifrån rennäringen. 
 
!" Ljud  

Ljud från vindkraftverk uppstår främst då rotorbladen skär genom luften, vilket ger ett 

svischande ljud, samt från aggregatet i form av ett skorrande mekaniskt ljud36. Både låg – och 

högfrekventa ljud avges och generellt sett ökar ljudnivån desto större aggregatet är. Enligt 

rekommendationer från Naturvårdsverket bör ekvivalent ljud från vindkraftverk inte överstiga 

35-40 dBA där människor ska vistas. Detta motsvarar gränsen för industribuller nattetid vid 

bebyggelse som friluftsområden. Det generella avstånd från ett verk på 1 MW som behövs för 

att den ekvivalenta ljudnivån skall vara nere på cirka 40 dBA är ungefär 600 meter. Finns det 

därtill flera vindkraftverk i samma område ökar avståndet för vilket denna nivå erhålls37.  
 
 
!" Markanspråk  

Vindkraftverket i sig tar upp en begränsad yta och som mest 10-15 m² om fundament ovan 

jord behövs. I de fall extern transformator används tar denna ytterligare någon kvadratmeter. 

Största markanspråk utgörs dock av vägar, kraftledningar och servicebyggnader, som ofta 

behöver byggas i anslutning till verken. Mark för sådana ingrepp är även svårare att återställa 

än den mark som bara upptas av vindkraftverket38. 
 

                                                           
36 SOU 1998:152. sid 28. 
37 SOU 1998:152. sid 29. 
38 SOU 1998:152. sid 30. 
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!" Visuell påverkan 

Då vindkraftverk på grund av vindförhållanden placeras i öppna landskap blir de synliga över 

långa avstånd. Eftersom verken ofta är betydligt högre än omgivande terräng och därtill har en 

vingrörelse så blir de lätt ett blickfång. Generellt sett ger större vindkraftverk ett lugnare 

intryck än mindre eftersom de oftast roterar långsammare39. 

     Rotorbladen skapar också skuggningar och ljusreflexer (ljusreflexer går dock att dämpa 

genom att rotorbladen kan målas matta). Skuggningseffekter från verk blir mest utbredda vid 

solens upp – och nedgång höst och vår, och är störst i norra Sverige på grund av solens 

instrålningsvinkel. Skuggningseffekter kan då uppträda flera hundra meter från 

vindkraftverket40. 

 

!" Effekter på djur och olyckor  

Få studier har gjorts gällande djurs beteenden relaterat till vindkraftverk. Det är effekter på 

fåglar som studerats och då främst kollisionsrisk och skrämseleffekter. Vissa mindre 

undersökningar av tama och vilda däggdjur har gjorts. Resultaten tyder inte på någon 

nämnvärd störning av djuren41. 

     Olyckor som kan uppstå vid vindkraftverk är t ex brand, blixtnedslag eller iskast från 

rotorblad. Med anledning av detta rekommenderar Boverket ett säkerhetsavstånd som är lika 

långt som tornets höjd + 3x rotordiameterns längd på platser där människor vistas 

oskyddade42. Hur dessa rekommendationer förhåller sig till andra risker i samhället har jag 

inte närmare gått in på. 

 

                                                           
39 SOU 1998:152. sid 26-27. 
40 -:- , sid 28. 
41 -:- , sid 33. 
42 -:- , sid 31. 
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3.2  Störningsstudier gällande renar 
För är att visa på i hur stor omfattning olika mänsklig ingrepp kan göras utan att djurlivet 

märkbart påverkas har ett antal studier genomförts. Med störning avses generellt ”varje direkt 

eller indirekt störning av vilt eller dess habitat som följer av mänsklig aktivitet”43. 

Störningsstudier som tas upp här avser anbart studier av effekter för renar. 

     Det finns en bred forskning gällande störningsstudier på tam – och vildren utifrån olika 

typer av anläggningar och företeelser. Forskningen har företrädesvis utförts i Alaska, Kanada 

och Norge och det som studerats är främst störningar relaterat till kraftledningar, fritidshus, 

pipelines, vägar, turistanläggningar och aktiviteter där människor rör sig i områden med 

renar44. Resultaten är emellertid inte samstämmiga. I vissa studier kan en och samma faktor 

ha angetts som en störning medan detta inte är fallet i andra studier. Christian Nellemann och 

Ingunn Vistnes, forskare vid Norges lantbrukshögskola, som analyserat störningsstudier 

gällande renar45, har kommit fram till att resultaten från studierna skiljer sig åt beroende på 

vilken typ av undersökning som genomförts. Enligt Nellemann och Vistnes kan 

störningsstudier delas in i olika grupper beroende på vilken typ av effekter det är man 

studerar. Generellt handlar det om studier som fokuserar på antingen lokala 

”fotavtryckseffekter” eller på undvikelse – och kumulativa effekter46.  

     Studier om lokala fotavtryckseffekter fokuserar på området där störningen finns, 

närområde samt de individer som finns i detta område. Det som mäts är bland annat 

flyktavstånd, korsningsfrekvenser47 och hur enskilda individer använder området. Denna form 

av studier var den mest förekommande under 70- 80 och början av 90 – talet. Den typ av 

studier som fokuserar på undvikelse – och kumulativa effekter har däremot blivit vanligare de 

senare åren. Sådana studier undersöker ofta hela populationer och inte avgränsat till den del 

av området där en störning finns eller kan antas finnas. Med undvikelse menas att en flock 

minskar sin användning av ett område där störning finns och att trycket på andra områden 

därmed ökar. Som kumulativa effekter ses de totala störningseffekterna från flera ingrepp, 

man kan därmed se huruvida synergistiska effekter uppstår utifrån flera faktorer vilka enskilt 

kanske endast ger en obetydlig störning48.  

                                                           
43 Vistnes & Nellemann. 2000. sid 1-3. 
44 se ex. Nellemann., Vistnes., Jorhøy., Strand. 2001. Samt Duchesne., Côté., Barette. 2000. 
45 81 studier undersöktes, se Vistnes & Nellemann. 2000. 
46 Vistnes & Nellemann. 2000. sid 1-3. 
47 Hur ofta ett djur korsar en störning, ex. kraftledning eller väg. 
48 Vistnes & Nellemann. 2000. sid 1-3. 
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     Nellemann och Vistnes konstaterar att i lokala fotavtrycksstudier sägs störningar av ren ske 

i mycket lägre grad än vad som uppges i undvikelse – kumulativa studier. Av de analyserade 

studierna visade 93 procent av de lokala fotavtrycksstudierna inte på någon betydande effekt, 

medan undvikelse – kumulativa studier till 76 procent visade på betydande effekt. Med 

betydande effekt menades att en störning kunde eller i praktiken medförde en försämrad 

kondition eller produktion hos en flock. Nellemann och Vistnes uppfattning är att studier om 

lokala fotavtryckseffekter ofta kan vara missvisande då dessa studier endast ser till det område 

och de individer som finns nära en störning, varvid urvalet kan bli felaktigt. De djur som inte 

återfinns nära störningen är ofta mer skygga och störningskänsliga, vilket gör att de hamnar 

utanför undersökningen, vilket leder till att resultaten inte blir representativa för flocken i sin 

helhet.  

     Undvikelse – kumulativa studier visar att vajor med kalv är mest störningskänsliga medan 

sarv och fjolårskalv är mer tåliga. Generellt undviks områden inom 4 – 10 kilometer från en 

störning och detta resulterar i att mindre lämpade områden istället används. De tydligaste 

konsekvenserna av ändrade nyttjandeområden är att födointaget kan minska vilket i sin tur 

kan leda till sämre mjölkproduktion och reproduktion hos renarna. Effekterna av störningar 

tycks även kunna vara långvariga49. Dessa resultat tycks vara adekvata då upprepade studier 

stöder dem. 

 

 

3.2.1 Studier om vindkraftverks påverkan av renar  

Forskning om hur renar störs av exempelvis fritidshus, pipelines, vägar, turistanläggningar, 

och människor som rör sig i områden med renar är som sagt relativt väl utvecklad. Det finns 

däremot få undersökningar om hur vindkraftverk kan tänkas störa renar. Utöver tidiga mindre 

undersökningar i Finland50 så är det främst under de senare åren som studier gjorts. En sådan 

undersökning är utförd av vindkraftsföretaget Agrivind AB i Sverige51, en annan är 

genomförd av forskare vid universitetet i Oslo, Norge52. Den svenska studien har mer formen 

av en mindre observationsundersökning, medan den Norska mer genomgående studerat 

                                                           
49 Vistnes & Nellemann. 2000. sid 1-3.   
50 Erfarenheter från Finland pekar på att renar inte störs av vindkraftverk. Se bland annat Vindkraft och renar. En   
    studie med bilder från Rodovålen. Agrivind AB. sid 10.  Avseende Kemijoki Oy i Finland. Samt ENERGIA    
    EKONO, Jakko Pöyry Group, hänvisad till av Fred Nordström, Energikontoret i Norrbotten.  Denna rapport är  
    på finska. Möjligen finns en engelsk sammanfattning men någon sådan har ej kunnat lokaliserats. 
51 Vindkraft och renar. En studie med bilder från Rodovålen. 1999.  
52 Flydal & Reimers. 2002.  
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reaktioner och beteenden hos ren utifrån möjliga effekter av vindkraftverk. Samtliga 

undersökningar har gjorts på tamren.  

     1998 uppfördes tre vindkraftverk av Agrivind AB på Rodovålen, Härjedalen. Rodovålen 

utgörs fysiskt av en mindre topp på 830 meter över havet och området används av 

Handölsdalens sameby som betesmark. För att undersöka huruvida renarna i området stördes 

av verken eller ej drevs renar under hösten/vintern 1998 avsiktligt mot området med 

vindkraftverk. Genom observationer kunde man konstatera att renar uppehöll sig i direkt 

närhet av verken eller i området ”nära” verken under en cirka tre månader lång period. 

Agrivind sammanfattar det som att; 

”De betade lugnt runt maskinerna. De stod långa perioder och idisslade under vindkraftverken 

och de reagerade inte för vindkraftverken, vare sig maskinerna gick för fullt eller stod 

stilla.”53. Det konstaterades även att renarna till och med varit framme och bitit på 

plasthuvarna till bultarna på vindkraftstornet.  

     Den norska studien genomfördes inom ett större projekt, REIN-prosjektet54, där även 

effekter från kraftledningar, skidåkare och stugområden studerats. Man har i detta projekt 

även observerat möjliga kumulativa effekter, vilket jag återkommer till i nästa del. Inom 

samma studie undersöktes både störningar från kraftledningar och vindkraftverk, jag har dock 

valt att dela upp resultaten på så vis att vindkraft redovisas här och kraftledningar i 

efterföljande del.     

     Man utgick vid studien från att två möjliga effekter från vindkraftverk kunde ha inverkan 

på renar, dessa var dels ljud från verket och dels visuella effekter av verket i sig samt rörelsen 

från rotorbladen, vilka skulle kunna uppfattas som skrämmande55. Genom 

laboratorieexperiment har man konstaterat att renar är kapabla att uppfatta ljud inom olika 

frekvenser från vindkraftverk, men att ljud från vindkraftverk är som starkast vid låga 

frekvenser, vilka renar inte uppfattar lika bra som höga frekvenser. Ljud från vindkraftverk 

dämpas ju längre från verket man befinner sig och de höga frekvenserna dämpas snabbare än 

de lägre. Låga frekvenser har således längre räckvidd. Den slutsats som dras i studien är 

därmed att på långa avstånd från verk är ljudet från dem inte uppfattbart för renar även om det 

kan vara det för människor.  

                                                           
53 Vindkraft och renar. En studie med bilder från Rodovålen. sid 8. 
54 Forskningen har utförts inom Norges forskningsråds EFFEKT-program. Olika forskningsprojekt har genom 
    förts vid Universitetet i Oslo (UiO), Norges landbrukshøgskole (NLH) och vid Norsk Institutt for Natur- 
    forskning (NINA). 
55 Flydal & Reimers. 2002.  
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     För att studera om det ljud renarna uppfattar från vindkraftverk upplevs som skrämmande 

samt för att studera visuella reaktioner genomfördes test i inhägnader. Observationer gjordes 

med renar i en inhägnad vid en vindkraftverkspark vid Husfjellet i Vikna kommun. 

Inhägnaden var 450 meter lång och placerad intill ett av verken i parken. En inhägnad utan 

verk någon kilometer därifrån användes som kontrollplats. Försöken genomfördes hösten 

1999 samt vid samma tidpunkt 2000. Resultaten från försöken visade generellt ingen 

störningseffekt på renarna varken då verken var i drift eller inte, eller vid höga vindstyrkor. 

Renarna valde att ligga och vila 100 meter från verken trots att de kunde lägga sig i områden 

belägna längre bort från verken. Forskarna poängterar dock att resultaten inte går att direkt 

överföra till naturliga förhållanden eftersom djuren inte haft möjlighet att vistas mer än 450 

meter från vindkraftverket. Om renarna hade gått fritt i området hade de kanske valt att hålla 

sig längre bort från verken. Resultaten visar dock att vindkraftverk i sig inte förefaller ha 

någon stark skrämmande effekt på renar. 

     Sammantaget visar således ingen av de studier som genomförts gällande hur vindkraftverk 

kan störa ren på några negativa effekter för renar. 
 

 

3.2.2 Störningsfaktorer i samband med vindkraftsutbyggnad 
 
Forskningen om vindkraftverks direkta inverkan på renar är som sagt mycket begränsad, 

däremot finns det mer forskning gjord på störningseffekter på tam – och vildren utifrån andra 

faktorer som kan uppkomma i samband med en vindkraftsetablering. Sådana faktorer är oftast 

vägar, kraftledningar och ökad mänsklig aktivitet. Det är viktigt att ta upp dessa, då det oftast 

inte tycks vara en konstruktion i sig, utan effekter från bl.a. trafik och människor i samband 

med en exploatering som stör renar56. Ingrepp kan påverka ett område inom 3 – 5 kilometer 

från den aktuella platsen (avser ej vindkraftverk då kunskap om det saknas). Vad gäller trafik 

kan det påverka ett området på 5 – 15 kilometer57. Nedan kommer jag att ta upp resultat från 

störningsstudier där kraftledningar, vägar och/eller människor studerats. 

     Studier av områden med kraftledningar, vägar och/eller människor har visat att renar drar 

sig undan sådana områden58. Dessa studier är även till stor del fokuserade på undvikelse – 

kumulativa effekter. Undersökningar har gjorts av vägar trafikerade av olika fordon vinter 
                                                           
56 Mahoney & Schaefer. 2002. sid 7. Artikel under tryckning. 
57 Vistnes & Nelleman. 2000. sid 6. 
58 Se exempelvis Vistnes &  Nellemann. 2000.Nellemann., Vistnes., Jordhøy., Strand. 2001. Duchesne., Côté.,   
    Burette. 2000. Sporan., Hedegart., Holand., Strand. 2000. Samt Eftestøl., Colman., Reimers. 2000.   
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och/eller sommartid och i olika typer av områden och generellt visar dessa att renar störs av 

dem. Frekvent trafikerade vägar belägna i närhet till annan exploatering är de som stör mest. 

Mindre trafikerade vägar i orörda områden som hålls stängda delar av året ger självklart en 

mer begränsad störning59.  

     Studier utifrån att kraftledningar är störningskälla visar att renar reagerar med stress nära 

dessa och om möjligt undviker områden som ligger mindre än fyra kilometer från 

kraftledningar60. Inget tyder på att renar vänjer sig vid kraftledningar efter att ha varit 

exponerade för dem en tid61.  Huruvida skillnader föreligger mellan kraftledningar av olika 

storlek och styrka framgår inte. Undersökningar inom REIN-prosjektet visar att ljud från 

master och ledningar inte stör renar. Däremot kan elektromagnetiska fält under ledningar samt 

coronaljud62 vara en möjlig orsak till störning. Coronaljud är högfrekvent och uppfattas inte 

lika väl av människor som av ren och ljudet tros vara en orsak till undvikande beteende63. 

Kraftledningar och året-runtöppna vägar kan även fungera som barriärer i renarnas naturliga 

flyttmönster, vilket ger konsekvenser i form av att betesområden blir mindre använda64.  

     Hur mycket vägar och kraftledningar påverkar är till stor del beroende av hur dessa 

placeras i ett område. För att minska effekterna bör placering göras så att flyttleder och 

betesområden inte korsas. De bör även med fördel placeras i skogsområden då detta inte stör 

lika mycket som när de står helt exponerade65. Exploateringar i närhet av kalvningsland är 

inte att föredra, då placering av kraftledningar eller stugområden inom fyra kilometer från 

kalvningsland visat att kalvningsplatserna överges och istället flyttas längre bort från 

störningen66.  

     Att renar undviker människor som rör sig i ett område tycks vara fastställt67. Renar 

reagerar med att fly, vilket resulterar i att användning av betesmarker minskar. När renar störs 

av människor tillbringar de även mindre tid till vila och mer till att söka föda, vilket tär på 

resurserna68. Vajor och kalvar tycks vara mest känsliga för påverkan medan ungdjur och 

                                                                                                                                                                                     
 
59 Nellemann., Vistnes., Jordhøy., Strand. 2002.  
60 Se exempelvis Flydal & Reimers. 2002. Samt Nellemann., Vistnes., Jordhøy., Strand. 2001. 
61 Nellemann & Vistnes. 2002. sid 14.  
62 Högfrekvent ljud till följd av elektriska urladdningar som låter som lätt ”kvittrande”. Kan uppstå vid kraftled-  
    ningar med hög systemspänning vid fuktigt väder. 
63 Flydal & Reimers. 2002.  
64 Nelleman et al. 2002. sid 23. 
65 Rapport från REIN-prosjektet. 2002. sid 4. 
66 Vistnes & Nellemann. 2000. sid 3-6. Samt Cameron., Lenart., Reed., Whitten., Smith. 1995 
67 Se exempelvis Rapport från REIN-prosjektet. 2002. Sporan. et al . 2000. Eftestøl. et al. 2000. 
68 Duchesne. et al. 2000.  
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sarvar är mer tåliga. Graden av känslighet tycks även vara olika vid olika årstider, generellt är 

ren mer undvikande vintertid och vår än högsommar och höst69.  

     Studier inom REIN-prosjektet visar att olika ingrepp tillsammans ger större störningar för 

renar. Det första ingrepp som görs i ett tidigare orört område tycks ge störst effekt på renarnas 

nyttjande av området. Senare ingrepp förstärker dock den först uppkomna effekten70. Utifrån 

de undersökningar som gjordes inom REIN-prosjektet konstaterar man att renar föredrar 

orörda områden. Undersökningarna visar att även områden med små störningar användes 

mycket mindre än helt orörda områden. 87 procent av all ren observerades i områden utan 

ingrepp och dessa områden utgjorde endast 22 procent av den totala arealen som studerades (i 

detta fall kraftledningar)71.  

 
3.4  Sammanfattning 
Effekter från vindkraftverk som uppstår oavsett placering är relativt väl kartlagda. Sådana 

effekter är ljud från verket, markanspråk, visuell påverkan i form av skuggningar och 

ljusreflexer, samt effekter på djur och olyckor. Gällande specifika effekter på djur är 

kunskapen emellertid bristande, speciellt avseende effekter på renar. De studier som gjorts 

specifikt för vindkraftverk kopplat till störningar av renar visar att renar troligen inte störs av 

dem. En viss osäkerhet föreligger dock i resultaten eftersom undersökningarna inte med 

säkerhet går att överföra till naturliga förhållanden för renar, samt att man inte tagit hänsyn till 

hela flockars beteende vid studierna.  

     Vid en vindkraftsetablering tillkommer ofta flera faktorer som byggande och nyttjande av 

främst vägar och kraftledningar. Sådana faktorer har studerats mer ingående än vindkraftverk. 

Det studierna tycks visa på är att vägar och kraftledningar samt mänsklig aktivitet kan ge stora 

störningar för renar. Studierna visar även att synergistiska effekter uppstår då flera 

störningsmoment uppträder samtidigt i ett område. Generellt föredrar renar att vistas i orörda 

områden vilket medför att i områden med störningar uppstår ett stort betesbortfall samt ändrat 

nyttjande av marken. 

                                                           
69 Nellemann. et al. 2002. sid 36. 
70 Se exempelvis undersökningar gjorda för kraftledningar kombinerat med vägar och kraftledningar kombinerat   
   med stugområden. Nelleman. et al. 2002. sid 40. 
71 Nelleman. et al. 2002. sid 34. 
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4.  KONSEKVENSER  AV VINDKRAFTSETABLERING FÖR           
 RENNÄRINGEN I JÄMTLANDS LÄN 
 
I detta avsnitt presenteras vad som framkom vid intervjuerna med ordförandena i samebyarna 

i Jämtlands län. Redovisningen av resultaten inleds med en beskrivning av de förhållanden 

gällande vindkraftsetablering som finns för respektive sameby, detta utifrån uppgifter från 

samebyarna själva samt genom korrigering från länsstyrelsen i Jämtlands län. Syftet med detta 

är att visa på hur medvetenheten om faktiska förhållanden ser ut då detta kan inverka på hur 

man förhåller sig till dessa och frågor i anslutning till detta. Huvudresultaten presenteras 

sedan enligt de olika temana i intervjuerna. Redovisningen i de olika delarna är upplagd på så 

vis att resultaten löpande varvas med belysande citat från intervjuerna. I samtliga 

förekommande fall har jag valt att inte ange vilken sameby eller kommun ett citat hänför sig 

till, detta med respekt för de medverkande ordförandena. Genomgående ges kommentarer till 

resultaten i delarna eftersom de är relativt omfattande, vilket kan göra det svårt för läsaren att 

”knyta samman” resultaten om dessa kommenteras först efter att samliga delar presenterats. 

Efter varje del ges även sammanfattande kommentarer till resultaten. I sammanfattningen 

redovisas därtill de ”synpunkter” som representanter från länsstyrelsen i Jämtlands län samt 

Härjedalens kommun lämnat. 
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4.1  Förhållanden gällande vindkraftverk i samebyarna 
Ordförandena i samebyarna fick ange hur vindkraften användes eller planerades att användas 

på det egna nyttjandeområdet, dvs. dels gällande antal vindkraftverk, placering av dessa samt 

på vilket sätt aktuell mark nyttjas eller nyttjades av samebyn. Dessa uppgifter har, där de inte 

stämmer överens med faktiska förhållanden, korrigerats av länsstyrelsen i Jämtlands län. 

 
Tabell 3. Utförlig kartläggning över vindkraftverk och relevant marknyttjande för samebyarna. 

 

Sameby Förhållanden gällande 

vindkraftverk 

Nyttjande av relevant mark 

Mittådalen !" Ett uppfört verk i Hedeviken. 

!" Tror att det planeras flera stycken 

verk som ska sättas upp på något 

småfjäll. (LST saknar kännedom 

om detta)*. 

Nyttjar ej aktuell mark i Hedeviken. 

Vet ej exakt var övriga verk planeras 

att byggas men anger att småfjäll är 

mycket viktiga för rennäringen då de 

använder dem för bete. 

Handölsdalen !" Tre uppförda verk på Rodovålen 

(2 MW), uppfördes hösten -98. 

!" Ett uppfört verk på Digerberget 

(1,5 MW), uppfördes hösten –01. 

!" Ansökan om tre verk i Vemdalen, 

Näsberget. 

!" Ansökan om två-tre verk i 

Ljungdalen.(Bygglovansökan är 

inlämnad hos Bergs kommun 

gällande ett verk på 1,0 MW i ett 

första skede, i ett andra skede 

finns planer att utöka med två 

verk varvid detta i så fall prövas 

av LST)*. 

!" (Ett planerat verk på Husberget, 

Hede (1,5 MW)* . 

Marken på Rodovålen och 

Digerberget nyttjas sällan på grund 

av att dessa toppar är små och höga, 

om de nyttjas så är det på vintertid 

innan jul när det är mycket snö. 

Man nyttjar områdena på samma sätt 

som innan verken uppfördes. För 

övriga angivna områden anges inte 

nyttjandeform. 
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Tåssåsen !" Tillståndsgivet verk i Bydalen 

(markarbete klart,  

kraftverk ej uppfört). 

!" Tillståndsgiven vindkraftpark vid 

Hockrenmagasinet (12-13 verk). 

!" Tillståndsgiven vindkraftpark vid 

Flåsjömagasinet (6 verk). 

!" Tre uppförda verk på Rodovålen 

(2 MW), uppfördes hösten -98.       

Verket i Bydalen är placerat på mark 

man inte direkt använder sig av (vid 

skidanläggning). 

Marken vid regleringsmagasinen 

används mycket sparsamt, ibland 

flyttar man renarna över magasinen 

men i övrigt används de inte. 

Verken på Rodovålen har man inte 

någon direktkontakt med då man 

endast har en flyttled som passerar 

nedanför dem. 

Kall !" Ett uppfört verk vid Gråsjön, 

uppfördes hösten –00. 

!" Ansökan om X  verk vid Gråsjön 

(utökning med 5 verk, dvs. totalt 

6 verk som park (9,4 MW)*. 

Området används som höstbete under 

en kort period i oktober/november 

och det är främst under hårda östliga 

vindar som det används. Man nyttjar 

området på samma sätt som innan 

verket uppfördes. 

Njaarke !" Ansökan om vindkraftpark (12-13 

verk) vid övre Oldsjön, 

Korsvattnet.  

!" X planerade verk vid Torrön (10-

20 verk om vardera 1,5 MW)*. 

!" X planerade verk vid 

mjölkvattnet (ej aktuellt)*. 

Dessa verk planeras på 

åretruntmarker. I första hand används 

markerna för bete. 

 

Jovnevaerie !" Ett tillståndsgivet verk på 

Almåsaberget (<1,0 MW, 

tillståndet har ej tagits i 

anspråk)*. 

!" Ansökan om vindkraftspark (12-

13 verk) vid övre Oldsjön, 

Korsvattnet.  

!" ”En till plats som diskuteras med 

Almåsaberget är beläget på 

vinterbetesmarker av riksintresse vid 

en skidanläggning. 

Övriga områden är åretruntmarker 

vilka främst används barmarkstid. 

Vid Oldsjön har man även flyttled, 

uppsamlingsområde och 

övernattningsområde. 
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X antal verk” (LST saknar 

kännedom om detta)*. 

Ohredahke !" Diskuterat verk på Brännklumpen 

i Gäddede (anm. ej denna bys 

marker utan Raedtievaerie 

samebys marker). 

Använder ej denna mark. 

* Korrigering från länsstyrelsen i Jämtlands län 

 

Byarnas kunskap om de faktiska förhållanden får anses vara relativt god. I ett fall var en by 

ovetande om ett planerat verk och i ett annat fall trodde en by att verk planerades, vilka dock i 

dagsläget inte är aktuella. Noteras ska att i de fall länsstyrelsen inte har kännedom om verk 

som uppgetts av byarna kan detta röra sig om mindre verk där anmälan inges till kommun. I 

övrigt har byarna kunskap om både ungefärligt antal verk samt placering av dessa. De platser 

på vilka vindkraftverk uppförts nyttjas sparsamt av byarna. För flera av de 

planerade/diskuterade verken är aktuella platser dock belägna på områden som anges som 

viktiga för rennäringen. Sammantaget baserar sig byarnas uppfattning på faktiska 

förhållanden vilket också var en förutsättning i flera av de intervjufrågor som ställts. En allt 

för bristande kännedom om förhållandena hade kunnat medföra att den bedömning de gjort i 

olika frågor blivit missvisande men så blev det alltså inte.  

     Samtliga byar har erfarenheter från fas I; Planering, medan endast Kall, Handölsdalen 

samt till viss del Tåssåsen och Mittådalen samebyar har erfarenhet av fas II; Uppförande av 

verk. Endast hos Kall och Handölsdalens samebyar finns erfarenhet av fas III; Drift av verk. 

Ingen by har erfarenhet av fas IV; Nedmontering av verk, eller fas V; Efterföljande period.  
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4.2 Fysiska konsekvenser och Förebyggande åtgärder 
I denna del presenteras resultaten från temana Fysiska konsekvenser och Förebyggande 

åtgärder. Temana belyser vilka fysiska konsekvenser byarna erfarit eller förutser i samband 

med vindkraftsetablering på det egna nyttjandeområdet. Därtill visas om och i så fall vilka 

förebyggande åtgärder man ser som nödvändiga för att undvika störningar. 
 

4.2.1  Fysiska konsekvenser 

Som jag nämnt tidigare så har enbart Kall och Handölsdalens sameby erfarenhet av fas III, 

drift. Dessa byar samt till viss del Tåssåsen och Jovnevaerie sameby har även erfarenhet 

gällande fas II, uppförande av verk. Även om alla byar inte har vindkraftverk på egna 

nyttjandeområden så framkom det under intervjuerna att de har en god kännedom om 

vindkraftverk på jämförbara områden. Samtliga byar anger att de besökt vindkraftverk, 

exempelvis de tre verken på Rodovålen, verket vid Gråsjön, verket vid Hedeviken eller de tre 

verken i Klimpfjäll (Västerbottens län), för att bilda sig en uppfattning om vindkraftverk i 

miljö liknande deras egna nyttjandeområden. Alla byar anger därtill att de har erfarenhet av 

störningsmoment man förknippar med vindkraftsetablering men som inte uppkommer av 

själva vindkraftverket. 

 

 

!" Störningar för renar och rennäringen 

Kall och Handölsdalens sameby har ej uppfattat att renarna störs vare sig i samband med 

uppförande eller drift av vindkraftverken. För Handölsdalen baseras detta på erfarenheter från 

de undersökningar som gjordes vid kraftverkens uppförande. Renar drevs då avsiktligt mot 

verken för att se hur renarna reagerade. Man märkte inte några negativa reaktioner utan 

renarna betade alldeles intill verken. I Kall sameby har man ej drivit renarna mot verk, men 

man har inte sett att renar betat intill verket utan de tycks gå en bit ifrån det. Man tror att det 

kan bero på det vinande ljudet som verket avger. Man anser dock att verken varit uppe för 

kort tid för att säkert kunna uttala sig om och i så fall hur vindkraftverk kan påverka renarna. 

Hos båda byarna är därtill verk placerade på sådana platser som renarna nyttjar mer sparsamt 

och inte alltid varje år, vilket gör att man tycker att det blir svårt att uttala sig om allvaret av 

eventuella störningseffekter från verken. Den störning de båda byarna har registrerat har varit 

att väg byggts fram till verken vilket gett ett vist betesbortfall. Hur stort vet man inte. 

     Samtliga samebyar anser att de effekter som kan uppstå i mycket beror på var placering av 

verk görs. Man är lite osäkra på hur möjliga effekter av vindkraft kan komma att drabba 
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rennäringen, men vad samtliga byar trots allt tycks befara är att en dålig placering ska få 

negativ inverkan på renarna och skötseln av dem och därmed rennäringen i sig. De störningar 

man tror man uppkomma är enligt följande: 

 

Störning av renar till följd av vindkraftsetablering: 

!" Ljud samt rörelse från rotorblad tror man kan uppfattas som skrämmande och som en fara 

för renarna vilket gör att renarna undviker vindkraftverken och områdena närmast dem.  

!" Ökad mänsklig aktivitet vet man uppfattas som störande eller skrämmande vilket gör att 

renarna ofta skräms iväg. Ökad mänsklig aktivitet anses vara knuten till att nya vägar 

byggs samt att reparationer och kontroll av verken behöver göras. 

!" Vägar som trafikeras kan störa eller skrämma iväg renarna. Vad de intervjuade avser är 

nybyggnad av vägar till verk som ska uppföras samt även nyttjande av denna sommar- 

och vintertid för att göra reparationer och kontroller. Dessutom tror man att 

”vindkraftsvägar” kan komma att nyttjas av lokalbefolkningen. 

 

Störning i form av att bli skrämd anser man ger följande konsekvenser för renarna: 

!" Ökat betestryck på övriga områden vilket kan leda till överbetning och brist på bete vilket 

ger hungriga renar med sämre förutsättningar för bra reproduktion och överlevnad. 

!" Sker störning under kalvningstid och på kalvningsland kan det resultera i att vajorna 

överger sina kalvar vilka därmed har små chanser att överleva. 

 

Störning gällande skötsel av renar och konsekvenser av detta  som följd av 

vindkraftsetablering: 

!" Verket i form av ljud och rörelse; om detta gör att renarna skräms iväg till ”fel” områden. 

Beroende på var i ett område en störning uppkommer så kan renar skrämmas in till 

sommar/vinterbetesområde (d v s det motsatta för rådande årstid). På vinterbetesområden 

får man bara vistas mellan den 1 oktober till den 30 april varvid konflikter med markägare 

uppstår om renar befinner sig där vid annan tidpunkt. Renar kan även skrämmas iväg till 

grannsameby, mindre lämpade betesområden eller över riksgränsen till Norge vilket även 

innebär vitesförläggande. Flykt till ”fel” områden medför ofta att renar behöver 

transporteras eller drivas tillbaka till ”rätt” område vilket innebär merarbete och 

merkostnader för samebyn. 
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!" Ökad mänsklig aktivitet; människor uppfattas som störande eller skrämmande för renarna 

vilket gör att renarna ofta skräms iväg av dem. Detta ger samma konsekvenser för 

rennäringen som under ovanstående punkt.  

”där har vi ju absolut ingen.. styrning alls och kan styra folk dit där renarna 

inte är (…) de bara går ju, och går de in då mot renarna, ja vart tar renarna 

vägen, ja antingen drar de iväg mot Norge och går över norska gränsen och då 

får vi betala vite då. Kommer de från andra hållet då går renarna ner mot 

skogslandet, och här får vi inte vara förens första oktober (…) i skogen, så då 

blir de förbannade (…) så det är enorma insatser och enorma kostnader vi 

samebyar har med att driva tillbaka renarna för att det är folk mitt i området 

(…) som stör renarna så att de sprider ut sig.” 

 

!" Vägar; frekvent trafikerade vägar kan störa renarna och ge samma konsekvenser som 

under föregående punkter. Vägar kan även ha den effekten att de hindrar renarna i sin 

normala vandring om vägen så att säga bryter den normala leden. Detta kan medföra att 

renarna istället för att följa den normala leden följer vägen och på så vis hamnar på ”fel” 

områden. Detta ger då samma konsekvenser som under ovanstående punkter.  

 

”i synnerhet om de då ska hållas plogade kan det ju göra att om renar normalt 

strövar i en viss rikting och så kommer det en väg och skär tvärs över så är det 

väldigt stor risk att vägen styr renarna… ja längs vägen (…) och skulle en sån 

väg vara placerad precis i gränslandet mellan två samebyar så kan det ju få till 

följd att renarna istället för att följa det normala stråket så följer de vägen och 

hamnar inne i grannsameby så att såna, det är såna.. men det är ju samma 

problem med skogsbilvägar (..) och skogsbilvägar håller man oftast inte öppna 

annat än vid just den avverkningen ..men då kan det ofta bli skoterspår efter de 

vägarna och då har man det problemet igen”. 

 

Byggande av nya vägar medför även ett betesbortfall vilket gör att det totala betet 

minskar. I byar med begränsat bete för vissa årstider kan det i värsta fall leda till att 

renstammen måste minskas.  

 

”det är klart varenda meter som blir täckt under grus det får vi ju inte igen (…) 

så att.. en väg är ju förlorat bete varenda kvadratmeter kan man säga.”  
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Vägar kan även ge ökad mänsklig aktivitet i ett område vilket i sig ger störningar. Man 

tror dock inte att antalet turister kommer öka utan det är snarare lokalbefolkning, dvs. 

människor som till viss del redan vistas i områdena som kan bli flera. 

 

!" Kraftledningar; endast två byar anser att kraftledningar utgör eller kan utgöra en störning 

för renar. Detta i form av att renarna under vissa dagar när ledningarna så att säga 

”knastrar” inte går under dessa vilket gör att det blir mindre bete tillgängligt. 

 

Samtliga byar är noga med att påpeka att man är mycket osäker på störningar från 

vindkraftverk. Man tror att vindkraftverk måste ha varit på plats några år innan man kan 

registrera eventuella störningar. Vindkraftverk i sig ses inte som den troligt största störningen. 

Detta anser man istället vara verket (genom ljud och rörelse) tillsammans med vägar, ökad 

mänsklig aktivitet och eventuellt kraftledningar. Gemensamt antas detta kunna ge en stor 

störning även om de var för sig kan de vara mer eller mindre harmlösa. Samtliga byar anser 

att det inte bara går att se till den störning eller eventuella störning som verket i sig kan ge 

eftersom att det tillkommer så mycket annat i samband med att ett verk uppförs. Man måste 

med andra ord göra en sammantagen bedömning av alla aspekter som uppkommer. Byarna 

menar även att man måste se till varje bys specifika situation, dvs. vilka störningar som redan 

finns där idag.  

 

”Ja om man tänker på vår sameby, det är ju så himla litet det…, så jag anser ju 

inte egentligen att vi har plats för någon sorts.. vi har ju så många intrång… 

som direkt berör då rörelsen… och jag tror i det stora hela så måste man se till 

sammanhanget, det blir helt enkelt för mycket störningar.” 

 

Ett flertal av byarna (5 av 7) anser att ett sådant perspektiv ofta saknas vid planering av olika 

exploateringar;  

”oftast så har det ju varit så då att man ser bara på det här intrånget som en 

del, inte det totala intrånget av olika saker (…), och då blir det, då tycker vi att 

det blir fel (…) för att till slut så är det ju så att då stjälper den lilla tuvan hela 

lasset.”  
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För de som redan anser sig hårt trängda menar man att dessa kanske små störningar 

sammantaget med de störningar man redan har kan resultera i minskat/för lite bete och i sin 

tur att man måste minska renstammen vilket gör det ekonomiskt mycket svårt att klara 

renskötseln.  

 

”för femton år sedan så var vi ju .. , träffade vi just inte något mycket folk i 

skogarna… det fanns nästan ingen utom de här månaderna på vintern när vi var 

på vinterbete och de började dyka upp på vårkanten.. men nu är det ju en 

jädrans massa verksamheter som föregår där och skogarna de höggs ned i en 

rasande takt och .. vi är ju så trängd av den här civilisationen (…) och det är väl 

det som kommer att fälla rennäringen en dag (…) och då är det bland annat den 

här vindkraften.. om den byggs ut då, som har varit med och tagit sin lilla del.”  

 

Merparten av byarna (5 byar) tror att fas III; Drift av verk, är den som kan ge mest störningar, 

men även fas II; Uppförande av verk.  

 

”Om man sätter upp ett verk, ja då…det blir ju en enorm byggplats och det, det 

går ju inte att bedriva renskötsel just där då.” 

 

En av byarna som har uppförda verk anser dock att uppförandet av vindkraftverken inte gav 

några märkbara störningar. 

 

”Jag såg inte så mycket, det kom en par/tre lastbilar med…med (…) 

stolparna…men något mer såg jag inte (…), det går fort att fixa upp det där.” 

 

Gällande fas IV; Nedmontering av verk, och fas V; Efterföljande period, finns ingen 

erfarenhet av dessa bland byarna. Man är mycket osäkra på hur nedmontering ska gå till samt 

möjligheten att återställa en plats till dess ursprungliga skick. 

 

”Och när de här vindsnurrorna blir gamla.. ska de plockas ned då?, och vem är 

det som plockar ned dem då, kommer allting komma bort? (…) kan man 

återställa allt… som det en gång var tidigare?…, det finns det inte möjligheter 

till.”  
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Ungefär hälften (4 byar) anser att renar nog kan vänja sig vid vindkraftverk, hur lång tid det 

kan ta vet man dock inte. 

 

”Ja de vänjer sig ju vid både rörelsen och ljudet (…) man ser ju om man hänger 

upp en plastpåse, första dagarna går det, sen pajar det och då försvinner 

renarna (…) men ser de den där varje dag de kommer dit då vänjer de sig efter 

någon dag.”  

 

”Jag tror ju att renar som liksom (…) går på fritt bete och inte har några andra 

störande moment i närheten.. de kan nog vänja sig vid att det säger ”svich, 

svich” där ovanför, för de blir ju inte livrädda om en helikopter flyger över det 

området där de betar.” 

 

Övriga tre byar ser det istället som mindre troligt att renarna skulle vänja sig vid 

vindkraftverk; 

”Nej, jag tror inte det (…) rent spontant skulle jag tänka mig att det skulle störa 

mindre om de (…) väljer att gå dit självmant.. men då kan det ju vara något 

annat som har lett dem dit, att det ligger en annan bakgrund då till att de kanske 

väljer just det området (…) det kan ju vara då att det kan vara dåligt bete på ett 

annat ställe så då blir de ju i princip tvingade dit då” 

I: men du tror inte att det är något man frivilligt väljer? 

”Nej” 
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!" Placering av vindkraftverk i olika områden och vid olika årstider 

På frågan om man anser att det störningsmässigt kan vara skillnader mellan flera enskilt 

placerade verk eller en koncentrerad park anser fem av sju byar att en park är att föredra. 

Störningen blir på så vis koncentrerad till en plats.  

 

”för renskötselns del är det ju bättre om de står på en plats än spridd över.. 

stora landområden…då har du ju störningsmoment kanske från flera håll (…) 

det blir ju väldigt påverkat, hela området om man sprider ut det ”  

 

”helst vill vi ju då att man utnyttjar .. att.. med en vindpark helt enkelt (…) ska 

det byggas så ska det vara koncentrerat (…) och inte spridas ut”  

 

Man anger dock att det viktigaste inte är antalet verk utan vilken specifikt placering de har. 

Några  anser dock att en park tar för mycket mark i anspråk och att endast något enstaka verk 

är rimligt. 

” Ja koncentrerar de en enda plats som en kraftpark, då är ju det hela det 

området förstört (…) då går det ju inte att vara där… då är det ju alldeles 

omöjligt att renen kan vara där.” 

 

Placering av vindkraftverk på direkta fjällområden, framförallt åretruntmarker, och 

kärnområden för rennäringen ses generellt som de sämsta placeringarna. Speciellt känsliga 

områden anges vara: 

!" Flyttleder, detta då man anser att det inte går att framgångsrikt driva renar mot 

vindkraftverk. Man baserar detta på erfarenheter av drivning mot bland annat stugor. 

!" Svåra passager, enligt ovanstående punkt. 

!" Trivselområden, detta då man tror att en störning där kan leda till minskat bete och att 

renarna flyttar sig till andra mindre lämpade områden. 

!" Kalvningsland, detta då man anser att störning kan leda till att vajor överger sina kalvar. 

 

På platser som dessa anser man att verk inte bör placeras eftersom även små störningar där 

avsevärt kan försvåra renskötselarbetet. 
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     Samtliga byar anser att även om man i ett första skede kan bortse från vissa mycket 

känsliga platser så måste man även studera den specifika platsen i sig och hur den ligger för 

att kunna avgöra om en placering där kan vara lämplig. Det går inte att säga något generellt 

som gäller för alla områden utan man måste se till det enskilda fallet.  

     Vissa byar (2 av 7) menar dock att oavsett om det är ett område där det kan ge en 

marginell störning så är det ändå för mycket sett i det stora hela, även små störningar är mer 

än man klarar. I sådana fall spelar det ingen roll om ett visst område i sig är mindre 

störningskänsligt. 

 

Alla byar har förslag på lämpliga områden för placering av verk. Det är redan exploaterade 

områden och då främst kraftverksdammar som ses som bra placeringar, detta då det är sådana 

platser man sällan nyttjar. På sådana områden finns även ofta befintliga vägar och 

kraftledningar dragna vilket gör att nybyggnation inte krävs. En sådan placering innebär med 

andra ord att mindre ingrepp behöver göras vilket ger en mindre störning för rennäringen.  

 

”att sätta upp sådana här snurror vid det här… reglerade sjöar det är ju .. det 

har jag absolut ingenting emot… jag skulle vilja säga så här att.. då får man ju 

följa upp också och se hur det här fungerar (…) och hur renarna reagerar då” 

 

”och då föreslog jag `för sjutton ta de här´.., vi vet ju var det blåser, bättre än 

de flesta andra.. hur det blåser över hela året (…) de här kraftverksdammarna 

är ju sådana där det verkligen blåser, det är ofta i trånga dalgångar, det är 

stora öppna ytor och de ligger i nord-väst, syd-oststräckning där det åtminstone 

förr var förhärskande vindriktningen (…) och då är det så att X och X pekade vi 

ut som lämpliga platser (…) och det tog man fasta på och där har det sen gått 

bra”   

 

De två byar som har vindkraftverk på sitt område är relativt nöjda med de placeringar av verk 

som gjorts då de placerats på områden man sällan nyttjar och därmed vad man hittills sett inte 

ger upphov till några större/direkta störningar. Byarna anger även att det borde vara mer 

ekonomiskt för vindkraftsföretag då det ger minskade anläggningskostnader. 
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Årstidsmässigt är vårvintern, omkring mars/april/maj som känsligast. Vid denna tid flyttar sig 

renarna till eller befinner sig renarna på kalvningsland och behöver ha lugn och ro inför 

kalvningen.  

”Vårvintern den är ju väldigt känslig därför att det är ju strax före kalvningen.. 

och då måste de ju ha mera ro.. för då.. innan de ska.. innan de ska flytta upp då 

på kalvningsland (…) så det är en tid som är verkligt känslig”  

I: Hur reagerar de på störning då?  

”ja.. de drar sig undan.. och är det så att.. som en sån här års, den här årstiden t 

ex när de har lyckats hitta ett ställe att äta på och sedan så kommer det, blir 

utsatt för störning så lämnar de sitt, sin talrik och går därifrån (…) lika hungrig 

som innan de började äta” 

 

”allra viktigast är det ju.. att det inte utsätts för störning vid, när de börjar kalva 

(…) i slutet på april/maj (…) då vill man ju absolut inte ha några störningar”  

I: Hur reagerar de då?  

”de blir ju stressade, det är ju i en känslig tid då, då de ska ju kalva och vajorna 

behöver ta det lugnt och .. blir de stressade så kan de kasta kalven (…) så att 

renen måste.. när den kommer upp till fjällen och ska kalva på våren då måste 

den vara helt .. helt störningsfri (…) vi samer far heller inte in i renhjordarna 

på.. när de ska kalva”. 

 

Denna period anses därmed som minst lämpad gällande uppförande av verk om detta skall 

göras i närliggande område. De byar som anser sig vara mest negativa till en 

vindkraftsetablering på sitt nyttjandeområde är främst de där verk planeras på åretruntmarker 

eller på sådana platser vilka samtliga byar uppgett som mindre lämpliga (se föregående sida). 

Dessa byar är även sådana som anser sig ha mycket störningar redan i dagsläget. Några andra 

samband mellan byars syn på störningar och deras faktiska förhållande gällande vindkraftverk 

finns inte. 
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4.2.2 Förebyggande åtgärder 

Det viktigaste för att undvika störningar anges av samebyarna vara att göra en så bra placering 

som möjligt. Det gäller att komma fram till en placering som varken stör renar eller skötseln 

av dem. 57% (fyra byar) anser dock att det kan vara bra om någon från samebyn kan sköta 

delar av drift och underhåll för vindkraftsanläggningarna (åtminstone den tid det är renar i 

området). De som anser det motiverar det med att det beror på placeringen av vindkraftverk, 

om placering görs i ett känsligare område kan man minska störningen om samebyn tar hand 

om skötseln. Den störning man tror kan uppkomma vid drift och underhåll av verken är att 

människor som kommer dit inte vet hur man beter sig när det är renar i närheten och därmed 

oavsiktligt kan skrämma dem. 

 

”Ja det beror ju på var de där verken ställs någonstans, ställs de uppe i ovanför 

odlingsgränsen alltså uppe i fjällvärlden då skulle ju naturligtvis någon same kunna sköta 

om det där (…) så att det inte blir mycket andra folk som far och åker .. åker omkring 

uppe där (…) och fixar med någonting”  

 

”Ja det är klart.. det är ju alltid störande med folk,  de som känner renar bäst vore ju de 

som håller på med renar, det är ju de som vet vart de är och …hur man beter sig mot dem 

och .. och ifall om det nu skulle bli en störning att man kan bromsa upp det på ett tidigt 

stadium (…) kanske, ja man ser det att det är tvunget att sättas in åtgärder direkt då.. på 

grund av att det har blivit en störning då… för att man har farit dit då (…) och gjort en 

inspektion då” 

 

Övriga byar (43%) anser att det nog inte är en realitet då de inte kan något om skötsel av verk 

samt att man inte tror att det finns något intresse för det hos de egna byarna, de anser heller 

inte att skötsel av verk bör ge så stor störning. 

     När det gäller att förebygga störningar i form av ökad mänsklig aktivitet generellt så tror 

man att det är svårt. Utifrån de erfarenheter man har av vägar så anser man att bommar eller 

andra avspärrningar inte är ett funktionellt sätt, människor tar sig igenom ändå på ett eller 

annat sätt. 
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”vägar det är dödssynden inom fjällområdena (…) för bommar och sånt (…) det 

är inte gjort.. utan då måste du ha en riktig pansarbom (…) för eljest så far de 

ju rätt igenom … du får ju folk då som du inte egentligen vill ha i områdena” 

 

Byarna ser det inte som nödvändigt att förebygga störningar från vindkraftverken i form av 

olika skyddsåtgärder vid verken. Man vill att det görs så lite som möjligt utöver det 

nödvändigaste eftersom varje ny sak som tillkommer kan ge upphov till mer störning. 

 

 ” utan jag tror de gör minst skada bara de står som en pelare (…) rätt upp och ned utan 

något… några mer krusiduller ikring dem (…) att man rör naturen så lite som möjligt, gör 

man mer så försvinner mer landområde och då blir det en större störning i sig än vad 

vindkraften egentligen behöver utgöra” 

 

På frågan ”Tycker du att verken bör inhägnas?” angav samtliga byar att man inte vill ha 

inhägnader runt vindkraftverk. Detta dels på grund av att det ger förlorat bete och dels på 

grund av att renarna inte ges möjlighet att bekanta sig och om möjligt vänja sig vid 

vindkraftverk. 

 

”Nej det blir ju nackdel, det är ju en nackdel det också för då ger man ju inte en ren en 

chans heller att komma… då ser det ju ut som att det där verket är någonting 

exproportionellt farligt”  

 

”Jaa du.. om du sätter upp ett verk någonstans då måste du alltså hägna in det ganska 

långt därifrån… och då förstör du ju ändå bete runt ikring där den kan vara.. runt 

vindkraftverken om den går dit själv”  

 

De byar som har uppförda verk har inte märkt några problem och de verken är inte inhägnade. 

Två byar anger dock att om det kan vara risk för nedfallande is från verken eller om man från 

vindkraftföretagens sida vill inhägna så kan en mycket liten inhägnad alldeles intill verken i 

så fall göras, men helst inte då man inte ser detta som något problem. 

 

”Så fort man gör en inhägnad då har man ju rent fysiskt tagit bort bete (…) och det ska i 

så fall ersättas (…) sen, …ja det man i så fall kan undvika är ju direkta skador på grund 
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utav nedflygande isblock och liknande.. (…) i så fall ska det vara en väldigt liten inhägnad 

runt det enskilda verket”  

4.2.3 Sammanfattning och kommentar 

De byar som har uppförda verk på sina områden har inte märkt några direkta störningar av 

dem. Den enda konkreta effekt som uppstått vid vindkraftsetableringen är att det blivit ett 

visst betesbortfall till följd av vägbygge i samband med uppförande av verken. En avgörande 

orsak till att man inte registrerat några störningar är att vindkraftverken är placerade på platser 

som mycket sällan nyttjas av renar. Byarna anser även att verken varit på plats för kort tid för 

att några effekter av dem ska kunna konstateras.  

     Trots att ingen by märkt några direkta störningar av faserna i vindkraftsetableringen så är 

de mycket samstämmiga gällande effekter som man befarar kan uppstå. Man är försiktig med 

att uttala sig om hur själva vindkraftverket kan störa eftersom man inte vet hur renar kan 

reagera på dem. Det ljud som kraftverket avger anses dock kunna vara en möjlig 

störningsfaktor. Byarna har emellertid delade meningar om renars förmåga att vänja sig vid 

ljudet. Några ser det som troligt och andra inte. Den genomgående uppfattningen hos 

samebyarna är att vindkraftverk i sig inte borde ge upphov till mest störningar vid 

vindkraftsetablering. Det är däremot vindkraftverk i kombination med faktorer man anser 

tillkomma vid en etablering som gemensamt kan ge störningar. Den enskilt mest betydande 

faktorn anses vara byggande och nyttjande av nya vägar. Även länsstyrelsen i Jämtlands län 

tror att vägar, med ökad mänsklig aktivitet som följd, kan utgöra en större störning än själva 

vindkraftverket.  

     Merparten av byarna är överens om att negativa effekter av vindkraftsetablering kan 

förebyggas genom en bra planering och utformningen på den specifika platsen. Man vill dock 

inte ha några skyddsåtgärder i form av exempelvis stängsel vid verken då man anser att 

sådana åtgärder i sig kan ge störningar. Tidigare har man från länsstyrelsens sida 

rekommenderat stängsel för att undvika skador på renar från muttrar och skruvar på 

vindkraftverk. Man konstaterar dock att vindkraftverkstillverkare satsar på att bygga in alla 

muttrar och skruvar, vid sådana verk behövs därmed ej stängsel. Vid nybygge av väg till 

vindkraftverk brukar länsstyrelsen rekommendera att vägen bommas då en bom åtminstone 

delvis kan förhindra att människor kommer till området. Det kan även vara bra med en skylt 

som förklarar att det finns risk för att renar störs och att man därför ej bör vistas där. 

Samebyarna ser dock vägbommar som relativt ineffektiva. Att göra en bra placering anses av 

både byarna och länsstyrelsen vara den bästa förebyggande åtgärden för att slippa störningar. 
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Generellt anser samebyarna att placering av vindkraftverk bör göras utifrån följande 

utgångspunkter: 

 

!" Känsliga områden som kalvningsland, passager, flyttleder och områden nära dessa 

undantas. 

!" Redan exploaterade områden med befintliga vägar och kraftledningar prioriteras; 

exempelvis vid reglerade sjöar. 

!" Vid lokalisering av ett flertal vindkraftverk bör detta göras i form av en vindkraftpark 

och inte genom utspridning av verk över ett större område. 

!" Uppförande av verk bör företrädesvis göras under en period då renar inte befinner sig 

i eller nära området, årstidsmässigt är mars – maj den period som är mest känslig.  

!" Eventuell skötsel av vindkraftverk kan göras av samebyarna den tid man nyttjar 

aktuellt område. 

 

Synen på möjliga lokaliseringar skiljer sig åt mellan byarna beroende av hur man upplever 

befintliga störningar inom sina nyttjandeområden. De byar som upplever sig vara svårt 

trängda menar att även en placering som ger ”minimala” störningar kan ge stora problem. Då 

bland annat betestillgång varierar mellan olika år menar man att befintliga områden behöver 

hållas intakta för att rennäringen ska kunna fungera. Vid all lokalisering anser man att 

samebyn tidigt ska kontaktas för att kunna klarlägga de specifika förutsättningar för 

rennäringen som finns på en plats.  
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4.3  Medbestämmande och Ekonomiska aspekter 
Denna del visar resultaten från temana Medbestämmande och Ekonomiska aspekter. 

Resultaten visar hur man i byarna anser att medbestämmande fungerar och fungerat i form av 

kontakter och samråd med främst vindkraftsföretag och myndigheter. Därtill visas hur 

byarnas erfarenheter och synpunkter gällade medägande och ekonomisk ersättning vid 

vindkraftsetablering. 

 

4.3.1  Medbestämmande 

På frågan ”Kontaktades ni i samband med att verk planerades/diskuterades på ert område?” 

angav cirka 71% ”Nej” gällande kontakt från vindkraftsföretag. I fem av de sju samebyarna 

har alltså kontakter med företagen varit bristande. Företagen har inte hört av sig till byarna 

utan man har istället fått höra talas om planerade projekt exempelvis via dagstidningen och då 

ofta inte förens när projekten redan är långt gångna och omfattande planering redan gjorts. 

Detta kan exemplifieras med bland annat nedanstående citat: 

 

” Nej det är ingen som har .. kommit in med någon ansökan, direkt ansökan.. 

utan det vi har hört det är .. det är bolag som vill… har hört sig för med 

markägare då först, först och främst, men de har inte  hört för med oss i 

samebyn om det (…) vi har fått höra bara att de har pratat med vissa 

markägare… ryktesvägen”  

 

För två av dessa samebyar gäller detta dock enbart tidigare kontakter, i dagsläget anser man 

att företag blivit bättre på att ta tidig kontakt med samebyn vilket exemplifieras enligt citat 

nedan. 

”Vi drabbades just utav det här att det var ett företag som …gjorde jättestora 

visionära grejer, att de skulle sätta upp flera hundra (…)  vindkraftverk i 

fjällvärlden i södra Jämtland och de hade liksom bara utgått ifrån var de tyckte 

att/trodde att det skulle blåsa!, så var det mitt på flyttleder, i anslutning till 

gamla boplatser, det var rubbet liksom bara och vi bara (suck)…, de hade varit 

i kontakt med länsstyrelsen och kommunen och förankrat det lite grann bara och 

så fick vi reda på det och sa att `nej det där går inte´ och då fick vi liksom börja 

om igen (…). Men nu tycker jag att nu fungerar det så att vindkraftsexploatörer, 

om det är åtminstone större företag som vill sätta upp parker, om vi pratar om 
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det, dom är bra på att ta tidig kontakt med samebyn. (…) De har lärt sig av 

misstagen så att säga, för att ska man komma rätt i hanteringen så är det ju.., i 

vilket fall som helst så kommer det ju tillbaka till samebyn, och då är det mycket 

bättre att man (…) utgår ifrån en planering där man inte stöter sig med 

rennäringen, det har de ju insett”  

 

Vad gäller kontakt med kommunerna så fungerar det på vissa ställen bra och på andra ställen 

inte alls. Kommuner där kontakter angavs fungera dåligt kunde av annan sameby i samma 

kommun anges fungera bra, erfarenheterna gällande detta är med andra ord olika för byar 

inom samma kommun. Tidiga och fortsatta kontakter med länsstyrelsen anges dock generellt 

fungera bra för merparten av byarna (sex av sju byar). 

      På frågan om byarna haft samråd eller liknande där aktuella vindkraftsetableringar 

diskuterats anger fyra stycken ”Nej”, och en by är osäker på hur det gick till.  

 

”Jaaa… där hade vi väl egentligen inget samråd, det var ju så tidigt i skedet 

också att det…så att det var väl inte så mycket omkring det där (…) det var väl 

så egentligen att det kom en ansökan och … och så blev det beviljat”  

 

”Nja, något direkt samråd har det väl inte varit… nej, det var ju bara på 

papper, en ansökan”  

 

De två byar som deltagit i samråd var nöjda med dessa. 

 

”Jo då (…), vi har samrått och vi har varit med dem ut och tittat och det.. nej det 

här är en fråga faktiskt som vi har fått mycket information om (…) det är ju bra, 

och inte minst med tanke på att vi skulle kunna vara med själv på ett vis”  

 

Erfarenheterna av samråd är lika skiftande som de gällande kontakttagande från 

vindkraftsföretag eller kommun. Det tycks finnas en stor osäkerhet bland byarna om när 

samråd ska göras, hur dessa fungerar och vad de har för syfte. Flera av byarna ser mest på 

samråd som en ren informationsgivning från företagens sida. 

     På frågan ”Tycker du att det är viktigt att ni som sameby får vara med vid planering av om 

och var vindkraftverk kan byggas?” anger samtliga byar att det är viktigt.  
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”Ja men naturligtvis är det så, ska det vara vindkraftverk då måste ju alla parter 

vara med från början.. så att det blir bra för alla parter, (…) vi måste ju få tala 

om i alla fall vilka störningar vi har i dagsläget (…) och vilka störningar det här 

blir, det blir ju ett störningsmoment, men (…)  det här med vindkraften det kan 

man göra väldigt, väldigt bra om vi samer kan vara med (..) och styra då, så jag 

är inte emot vindkraftverken, att de ska sättas upp, men bara så att vi får vara 

med från början.. och kan styra dem så de hamnar på .. rätta ställena, jag har 

absolut ingenting emot vindkraften”  

 

”Ja det är ju viktigt att man redan från, i början får säga sin mening. Inte när 

man från vindkraftsföretagens eller kommunens sida har jobbat fram (…) det 

väldigt långt,  och då kommer vi in i bilden, antingen säger vi ja eller nej, oftast 

så är det ju så att vi är i ett underläge helt enkelt”  

 

Man anser genomgående att det är mycket viktigt att få vara med tidigt i processen så att man 

har en större chans att påverka vid planering av vindkraftsetablering. På följdfrågan ”Tycker 

du att ni får gehör för vad ni tycker?” (hos aktuella företag och myndigheter) blev 

reaktionerna övervägande negativa. Ett fåtal (2 byar) var mer nöjda; 

 

”Ja då, det.. faktiskt ibland så… vi har ju gjort en sån där översiktsplan förut 

med kommunen, med flyttleder och … trivselland och grejer, det har de ju 

faktiskt följt (…) det må jag säga… alltid när det byggs på flyttled så.. går det 

till oss först (…) om man bygger en stugby eller något sånt där … och då har 

man ju chansen att.. säga nej”  

 

Medan majoriteten var mindre nöjda och ofta drog paralleller till tidigare dåliga erfarenheter; 

 

”Jo det gör vi ju men.. det kan man ju alltid säga men … jag tror ju att om en 

sån kommun som X.. (…), de skicka väl ut .. de skickade inte ens bygglovet på 

mätmasten på X,  jag tror inte att de gjorde det (…) de satte upp en mätmast 

utan att fråga (…) kommun var väl…bar sig direkt snuskigt åt (…), när det blir 

frågan om vindkraft så tror jag inte att det är något bättre”  
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I: Kör de över samebyn då?  

”det är väl det …minsta man kan säga (…) så jag är lite rädd vad som händer 

när de kommer hit och ska bygga …utveckla sitt näringsliv”  

 

”ja, jag vet inte hur jag ska förklara det.. det beror alldeles på…det har ju tagits 

väldigt liten hänsyn till (…) själva förfarandet vid uppsättning utav den här 

vindmätningsmasten (…) det var väl (en grej?) där som (…), vi hade ju väldigt 

mycket ren där då, vi höll just på och samla in till, till vi skulle ha … ganska 

stor slakt då (…) eller det var ju den här höstslakten och jag så då till den här 

personen `jag vill att han ska vänta en par/tre veckor´…men det gick inte, han 

var tvungen upp med den där vindmätningsmasten (…) han tog ingen hänsyn till 

att det var ren, (…) den här helikopterpiloten som flög upp vindmätningsmasten 

han också, han såg att det var…ren där”  

I: Hur gick det då, flyttade de sig från området då eller? 

”för vår del så vart det ju det att (…) när vi skulle samla ihop dem då, det tar ju 

så väldigt lång tid för vår del då …och vara nere i skogen (…) när det blir som 

… ja som barmarksperioden.. det var lite.. väderleken hjälpte ju till naturligtvis, 

också blev det ju lite skjuts då till åt fel håll då, så att säga (…) så vi fick ju 

aldrig med de där renarna… vid det tillfället”.  

 

Generellt är ofta uppfattningen hos byarna att man inte tar dem ”på allvar”, att de inte 

egentligen har något att säga till om och att ”folk” inte har någon förståelse för de synpunkter 

som samebyn har gällande störningar på deras nyttjandeområde. 

 

”och så tycker folk att `men samerna de är så petiga med de här små, små 

grejerna, vad gör det här att vi är där och får…va?, vad petiga de är samerna, 

de vill nog bara ha den här fjällvärlden för sig själv´…(…) men så är det ju inte 

utan det är ju renen som bestämmer.. åt oss, hade vi inte haft renar så hade de 

fått göra hur de hade velat uppe i fjällvärlden.”  

 

Man drar även paralleller mellan vindkraftsetablering och tidigare exploateringar på det egna 

nyttjandeområdet av vilka man har dåliga erfarenheter och därför en oro över att bli överkörda 

även i vindkraftsfrågor. 
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”de reglerade områden som är idag.. där har man alltså förstört renbetet (…) 

det har man gjort, hela alltihop är förstört (…) och där var det ju också då, där 

körde de ju över samebyarna (…) när de tog.. när de reglerade sjöarna. Då lade 

de ju fram allting, hur mycket man kommer att tjäna, folk kommer att tjäna på 

det här (…), lilla rennäringen vad skulle vi?… säger vi nej då, vem är det som 

lyssnar på oss?  

 

 

4.3.2 Ekonomiska aspekter 

På frågan ”Skulle ni vara intresserade av att vara medägare till vindkraftverk på ert område?” 

anger tre byar, 43%, ”Ja”, två byar, 28,5%, ”Vet ej” och resterande två byar, 28,5 %, ”Nej”.  

Exempel på positiva reaktioner är enligt följande; 

 

”Ja det vore någonting det (…) då vore man kanske lite mer.. jag tror att fler 

samebyar skulle..(…) öppna dörrarna mer om de fick del av inkomsterna (…) 

det tror jag, en inkomstkälla behöver vi alltid” 

 

De som är intresserade av att vara medägare anger att de är det om det finns någon lönsamhet 

med det. Det råder dock en skepsis gällande om vindkraftverk kan inbringa några pengar; 

 

”Javisst, bara vi kan fixa finansieringen och det är det som är problemet.. för att 

det är klart att i en .. om vi kunde tjäna pengar på det så vore det naturligtvis 

bra (…) det skulle kunna hjälpa till att medfinansiera kostnader som vi har i 

övrigt i rennäringen.. och det vore ju någonting nytt, att vi får del av vinsterna 

från en exploatering (…) för trots allt rör det sig ju om en exploatering utav 

marker som vi då också nyttjar (…) så visst, det är vi positiv till, men att hosta 

upp ett antal miljoner är inte så lätt”  

 

”jag var ju väldigt positiv till det där för jag såg ju det .. här fanns det en 

utkomstmöjlighet för oss (…) men det visade sig efter ett tag att lönsamheten på 

de här är ju… det gränsar ju till att det ska vara lika med noll (…) och jag vet 

inte varför då de bygger men det är en förhoppning att (…) elpriset ska gå uppåt 

då och jag vet inte .. de kanske får bra avskrivningar (…) men om det är 
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ekonomiskt säkert så ja (…), det hörs ju som ett mycket bra komplement …som 

kanske gör att vi kan dra ned på annat (…) vi kan ha lite mindre renar” 

 

Ett förslag från en by var att det skulle kunna utformas någon form av stöd till samebyar som 

vill äga eller bli delägare i vindkraftverk, kanske genom statlig finansiering. 

     De som har vindkraftverk på sina områden vill ej vara delägare, de har blivit tillfrågade 

men ser ingen ekonomisk vinst i det. Det handlar om stora investeringar som inte samebyn 

själv kan finansiera. 

”Njae, vi fick ju ett tillfälle att vara delägare i X men det är nog ingen som har 

visat något intresse för det” 

 

”det förstår jag väl att man vill utnyttja vinden men om det är någon ekonomi i 

det, det är ju en anan sak (…). För det är väl på det här viset att de här 

vindkraftsföretagen (…) sätter upp, de vill inte äga dem (…) därför att det är ju 

förenat med ett stort kapital.. som är bundet i det (…). Utan man vill hellre att.. 

då går man ut till ortsbefolkningen och säger att `vi tycker att ni ska äga´ (…) 

och vi har ju alltid varit lättlurade… och inbillar oss att det här kommer att ge 

pengar, men det kommer aldrig att ge det, det är bara så” 

 

Samtliga byar som kontaktades angående medägande ser det som positivt, vare sig de är 

intresserade av medägande eller ej. 

     På frågan ”Har ni fått/kommer ni få ersättning för den mark som tas i anspråk/kommer tas i 

anspråk?” anger endast en by att man har fått eller kommer få ersättning och detta gäller 

ersättning för förlorat bete till följd av vägbygge. De byar som har uppförda verk har ej fått 

ersättning för förlorat bete. Majoriteten av byar där verk planeras anser att det vore rimligt att 

få ersättning för den mark som kommer tas i anspråk eftersom det innebär minskat bete för 

byarna. Ett exempel på form av ersättning angavs av en by som möjlighet att få billigare 

ström till anläggningar man kanske har i närheten av vindkraftverk (ex. slakteri). En minoritet 

(en by) anser dock att ersättning inte är någon bra metod och att detta inte bör tillämpas. 

     Även för detta tema drogs paralleller till tidigare exploateringar som vattenkraft, skogsbruk 

och torvbrytning, dvs. sådana exploateringar där man upplever att den ersättning man fått inte 

motsvarar den förlust som uppkommit. 
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4.2.3 Sammanfattning och kommentarer 

Erfarenheterna om medbestämmande i byarna skiftar. Vissa anser att processen med tidiga 

kontakter, samråd och diskussioner med vindkraftföretag och kommuner har fungerar bra och 

gör det även nu. För andra har det varit stora problem tidigare medan det nu fungerar bra, och 

för andra har det inte fungerat vare sig tidigare eller i dagsläget. Det poängteras som mycket 

viktigt att man från företag, kommuner och länsstyrelsens håll tar tidig kontakt med samebyn 

så att man tillsammans kan arbeta fram en bra lösning. Generellt är uppfattningen hos byarna 

att myndigheter och vindkraftsföretag inte tar hänsyn till de synpunkter samebyarna har 

gällande vindkraftsetablering. Paralleller dras även ofta till tidigare dåliga erfarenheter.  

     Länsstyrelsen och Härjedalens kommun menar att den oro som tycks finnas hos byarna är 

ett resultat av problemet med att få överblick över vindkraftsetableringar. Orsaken är att 

översiktsplaner där vindkraft behandlas till stor del saknas hos kommunerna i Jämtlands län. 

När vindkraft inarbetats i de kommunala översiktsplanerna kommer det underlätta 

bedömningen av nya vindkraftsetableringar. Man behöver då inte utreda varje enskilt ärende 

från grunden eftersom en kartläggning av lämpliga och olämpliga områden med hänsyn till 

rennäringen tydligare definieras. 

     Ungefär hälften av samebyarna är intresserade av att vara medägare till vindkraftverk på 

det egna nyttjandeområdet. Man ser det som positivt om man kan få del av inkomster från en 

exploatering om den ändå ska göras på deras område. Byarna är dock tveksamma till huruvida 

vindkraftverk kan ge några direkta inkomster. Oavsett om man vill bli medägare eller ej så är 

de byar som kontaktats angående detta positiva till att de tillfrågats. 

     Där mark tagits eller kommer tas i anspråk vid vindkraftsetablering på byarnas 

nyttjandeområden har endast en by lovats ersättning för betesbortfall. Merparten av byarna 

med befintliga eller planerade verk anser att de borde få ersättning för det betesbortfall som 

skett eller kommer ske. Länsstyrelsen och Härjedalens kommun kommenterar att ersättnings – 

och medägandemöjligheter skiljer sig åt beroende av vilken mark det handlar om. För 

privatmarker som nyttjas av rennäringen är möjligheterna sämre. Om rennäringen tydligt lider 

skada på grund av en exploatering bör däremot ersättning utgå även om det är på privat mark. 

Man påpekar dock att ingen ersättning ges om en exploatering inte inverkar på rennäringen. 
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4.4  Vindkraft och framtid   
I det följande presenteras resultaten från temat Vindkraft och framtid där byarna redogör för 

hur man ser på vindkraft i fjällområdet i ett längre perspektiv.  

     Det merparten (5 byar) tagit upp gällande vindkraft i framtiden är en osäkerhet om utökade 

tillstånd kopplat till platser med uppförda vindkraftverk. Man är orolig för att om man ”går 

med på” att tillåta verk på det egna området så finns risken att det lätt ges tillstånd till 

ytterligare vindkraftverk.  

”Det är alltid så att de nöjer sig ju inte med ett eller två vindkraftverk (…) har 

de fått ett tillstånd så kan det väl genast bli tio (…) så där måste man vara 

mycket försiktig med innan man i överhuvudtaget ger ett tillstånd.”   

 
Det första verket kanske man bedömer ge obetydliga störningar varvid man tillstyrker det. Får 

sedan fler verk tillstånd att uppföras kan det emellertid uppstå en annan situation som man 

inte räknade med vid tillstyrkning av det första verket. 

 

”men frågan är då, ska man utöka det här och sätta upp vindmöllor… lite 

kosan och tvärsan, då blir ju.. då blir det ju ett stort, ett akut problem”  

 

Man anser därför att det bör definieras från början hur många vindkraftverk som kan komma 

att bli aktuella. Byarna kan då bättre ta ställning till om man ska tillstyrka en etablering.  

     I övrigt uttrycker inte byarna någon större oro för framtida utveckling gällande 

vindkraftsetablering i fjällen. Man tror inte att det kommer att placeras så många nya verk på 

de egna områdena. Detta då man anser att vindkraft troligen inte kommer att löna sig 

ekonomiskt.  

 

I: Tror du att vindkraftverk i fjällen kommer att öka? 

”Nej jag tror inte det (…) under förutsättning att man inte.. man måste betrakta 

vindkraften också på det här sättet att den skall bära sin egen kostnad.. är det så 

man resonerar på det viset då tror jag inte att man kommer öka i fjällvärlden… 

därför att det är förenat med stora kostnader.”  
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Ungefär hälften (4 byar) menar att det är för trångt i fjällen för att en större utbyggnad av 

vindkraft ska kunna göras. De platser som finns i fjällen med bra vindresurser som samtidigt 

inte krockar med andra intressen är få. Därmed torde en möjlig utbyggnad inte bli stor.  

     Ingen by tror att vindkraften kan ersätta vattenkraften, möjligen delar av den men det 

skulle ändå inte ge någon skillnad för rennäringen eftersom den mark som lagts under vatten 

redan är förstörd och behöver väldigt många år på sig för att återhämta sig. Man ser det som 

mycket positivt om vindkraft kan ersätta en del av kärnkraften eftersom kärnkraft är en 

energikälla man har mycket dåliga erfarenheter av. 

     Samtliga byar anser att det behövs en bättre planering för vindkraft i fjällområdena. En bra 

planering skulle underlätta för rennäringen genom att direkt olämpliga områden kan definieras 

varvid etablering på dessa inte behöver bli aktuella. Man anser även att man genom planering 

kan slippa många av de konflikter som i dagsläget uppstår med konkurrerande intressen till 

följd av vindkraftsetablering. De konflikter man har haft eller har, till följd av frågan om 

lokalisering av verk, är dels att det uppstått nya konflikter med lokalbefolkning och 

markägare som vill sätta upp verk och dels att gamla konflikter blossat upp utifrån, som man 

uppfattar det, en syn på samerna som nej-sägare och bakåtsträvare. En bättre planering skulle 

kunna medföra att man i varje enskilt fall inte behöver motivera varför en placering är 

olämplig.  

     Samebyarna vill inte uttala sig om hur man ser på framtida konsekvenser av 

vindkraftsetablering eftersom underlaget är för bristande. Man anser att det behövs mer 

forskning för att utreda effekter av en utbyggnad. Nedanstående och avslutande citat 

sammanfattar den uppfattning byarna har gällande framtida utbyggnad av vindkraft i 

fjällområden; 

 

”Ja vi får ju vänta och så, vi får se hur det fungerar både ekonomiskt, tekniskt 

och gentemot renarnas trivsel med de här icke kontroversiella områdena.. när vi 

är klar över det då kan vi börja att diskutera om möjligheterna finns i vissa 

fjällområden att placera verk.. men utgångspunkten ska ju vara att vi ska inte 

börja med att hårdexploatera den snart enda miljö som inte är exploaterad.” 
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5  SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Ett bra planerings – och beslutsunderlag förutsätter att man så långt möjligt vet vilka negativa 

konsekvenser som kan uppstå, så att man därmed kan undvika dem. Detta gäller vanligtvis 

även vid etablering av vindkraft. Tidigare forskning samt resultat från denna studie visar på en 

osäkerhet i dessa frågor. Ser vi närmare på vindkraft i fjällområdena har denna sent ansetts 

vara av intresse varför konsekvenser av vindkraft först på senare tid blivit aktuella. Gällande 

vindkraftverk som är uppförda i Jämtlands län är de inte lokaliserade så att konsekvenser 

enkelt kan registreras. Ett antal problem vad gäller konsekvensmätningar är att 

vindkraftverken  har funnits på plats för kort tid för att några slutsatser om störningar ska 

kunna göras, vilket understryks av de intervjuer jag gjort i samebyarna.  

     Samebyarnas upplevelse av troliga konsekvenser är emellertid samstämmig. Vad man 

pekar på är dels möjliga störningar från själva vindkraftverket vid drift, dels störningar till 

följd av byggande och nyttjande av nya vägar och kraftledningar till verket. Avseende 

störningar från vindkraftverket så tar de intervjuade upp ljud och rotorbladens rörelse som 

sådant som kan skrämma renar. Man är dock mycket osäker på hur alvariligt detta kan vara 

och har också delade uppfattningar om renars möjlighet att vänja sig vid vindkraftverk.  

     De studier om renars hörsel som gjorts i Norge visar att renar inte uppfattar ljud från 

verken på lika starkt som människor. Generellt borde därför renar inte höra ljud från verken 

på lika långt avstånd som människor. Tidigare norska observationer visar överlag att varken 

ljudet eller den visuella upplevelsen av verken har en starkt skrämmande effekt på renar. De 

observationer som genomförts har emellertid inte gjorts under helt naturliga förhållanden för 

ren och hur hela flockar påverkas har heller inte studerats. Detta medför att ett 

osäkerhetsmoment föreligger i resultatens överförbarhet till faktiska förhållanden. Eftersom 

vissa rendjur, främst vajor med kalv, tycks vara skyggare än andra återfinns de inte alltid i de 

områden med vindkraftverk som studeras och registreras därmed inte. Därtill är det svårt att 

avgöra hur renar med möjlighet att välja andra områden, än sådana med vindkraftverk, beter 

sig eftersom studier som tar hänsyn till dessa aspekter saknas. Samebyarna är försiktiga att 

uttala sig om effekter från vindkraftverk och anser att det behöver forskas mer om detta och 

att man måste följa upp hur renar faktiskt beter sig vid uppförda verk under flera år för att 

kunna avgöra om verken medför störningar. 

     Samebyarna ser det dock som troligt att då en vindkraftsetablering i fjällvärlden medför att 

det behöver byggas vägar och kraftledningar kan betydande störningar uppstå. Uppfattningen 

om de störningar som detta kan ge är byarna eniga om. Störningar från befintliga vägar 
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uppges vara flera och påverkar både renar och skötseln av dem negativt. Kraftledningars 

betydelse är man dock mer osäker på. Byarnas uppfattning i detta hänseende stöds av 

forskning. De konsekvenser byggande och nyttjande av vägar och kraftledningar ger är främst 

minskad betestillgång och ett ändrat nyttjande av marken eftersom renar föredrar att vistas i 

orörda områden. Kraftledningars betydelse kan dock befaras vara beroende av dess 

strömstyrka och är inte med säkerhet representativa för de ledningar byarna avser. 

     Samebyarna pekar på vissa brister i planering och beslutsfattande vid vindkraftsetablering, 

så som att tillräcklig hänsyn till rennäringen inte tas. Man menar att planering och 

beslutsfattande måste utgå från och ta i beaktande samtliga de faktorer en etablering medför 

och inte bara effekter från vindkraftverket i sig. Det man saknar är med andra ord en 

helhetsbedömning vid vindkraftsetablering.  

    Beträffande planering av vindkraft menar länsstyrelsen i Jämtlands län och Härjedalens 

kommun att i och med att vindkraft inarbetats i de kommunala översiktsplanerna kan en 

tydligare överblick fås, vilket förenklar bedömningar av placeringar för både enskilda och 

beslutsfattare. Genom att ta in de aspekter en etablering medför, kan en placerings lämplighet 

enklare avgöras. Kännetecknande för en ”lämplig” placering kan enligt samebyarna vara att 

utpekade generellt känsliga områden som kalvningsland, flyttleder och passager inte 

innefattas och att hänsyn tas till den specifika platsens betydelse för rennäringen. Detta gör 

placeringar möjliga bara de utformas rätt. 

     Placeringar av vindkraftverk som inte medför byggande av nya vägar och kraftledningar 

torde ge en begränsad störning. Kan därtill veken lokaliseras till platser rennäringen mycket 

sällan nyttjar (ex. vid kraftverksdammar) anser samebyarna att möjliga störningar kan 

undvikas. En vindkraftsetablering som tar hänsyn till samebyarnas kunskap om 

förutsättningarna för rennäringens bedrivande på aktuella områden borde ha stora möjligheter 

att undvika konflikter.  

     Ett viktigt moment i planerings – och beslutsarbete tycks därför vara att göra rennäringen 

delaktig. Samebyarna anger att de ser det som mycket viktigt att få komma in tidigt i 

processen för att kunna ge synpunkter på en lokalisering. Denna uppfattning är inte specifik 

för samebyarna. Tidigare studier visar att detta är något som även andra markägare pekar på 

vid vindkraftsetablering72. De projekt där samebyar tidigt involverats vid en etablering av 

verk, och där man tagit hänsyn till byarnas kunskap om sannolika effekter, anger byarna att 

man är nöjda med projektet. Ett sådant agerande borde vara både ekonomiskt och tidsmässigt 

fördelaktigt för alla inblandade parter.  
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 De flesta som intervjuats anser att man inte beretts tillfälle att få delta aktivt, och att deras 

synpunkter inte respekterats. Man uttrycker ett starkt missnöje över detta och associerar ofta 

till tidigare dåliga erfarenheter vid annan exploatering. Detta kan utgöra en grund för möjliga 

framtida konflikter. En sådan situation kan emellertid enkelt förebyggas just genom att ge 

rennäringen möjlighet att delta från början vid utformning av lokaliseringar. 

     De ekonomiska aspekter, som medägande och ersättning för betesbortfall, som 

undersökningen tagit upp visar på delade meningar hos samebyarna. Överlag är man positiva 

till möjligheten att kunna få en inkomst från en exploatering vilket aldrig tidigare varit 

aktuellt. Man ställer sig dock skeptisk till huruvida vindkraften bär sig ekonomiskt eller inte. 

Både vid förfrågan och diskussioner om medägande och ekonomiska ersättningar visar 

undersökningen att en tidig kontakt med samebyn emellertid uppfattas som positivt. 

Möjligheten avseende ägande och ersättning är sedan givetvis avhängig rådande 

bestämmelser. Det faktum att rennäringen tidigt antingen tillfrågas eller informeras om detta 

kan dock förebygga onödiga missuppfattningar och i sin tur konflikter. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att vid planering – och beslutsfattande för lokalisering av 

vindkraftverk med hänsyn till rennäringen krävs följande: 

 

!" Redovisning av befintlig kunskap om konsekvenser av en vindkraftsetablering. 

!" I fall då kunskapen är otillräcklig bör rennäringen tidigt göras delaktig för att kunna 

bidra med sin kunskap. 

!" En fullgod MKB där en helhetsbild tas fram och där såväl direkta som indirekta 

effekter redovisas. Detta sista steg bör i sig täcka de två punkterna ovan. 

 

Denna studie visar på att det finns ett behov av vidare och fördjupade studier om 

konsekvenser för rennäringen. Områden som behöver studeras mer ingående är bland annat 

följande: 

 

!" Hur placering och utformning av vindkraftverk samt eventuella andra nybyggnationer 

som vägar och kraftledningar fysiskt kan göras för att minimera störningar (ex. i 

förhållande till terräng och användning av områden). 

                                                                                                                                                                                     
72 Carlman. 1987. sid 38.  
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!" Hur nyttjandet av vägar kan regleras (ex. i form av att samebyar kan ta hand om visst 

skötselarbete, alternativ till bommar etc.). 

!" Hur renar reagerar på vindkraftverk belägna i eller i närhet av olika typer av 

rennäringens nyttjandeområden (ex. betesmönster). 

!" Hur vindkraftverk inverkar på skötsel av renar (ex. drivning av renar vid 

vindkraftverk). 

!" Hur former för kommunikation kan förbättras i planeringsfasen (ex. förbättrade 

metoder för informationsgivning, inarbetning av synpunkter från rennäringen i 

planering av vindkraft och uppföljning av tidigare erfarenheter). 

 

Vidare studier inom bland andra ovan nämnda områden kan bidra till att placering av 

vindkraft i fjällområdena möjliggörs utan att rennäringen riskerar störningar som kan hota 

renskötseln. 
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Bilaga 1. Karta över befintliga samt planerade vindkraftverk i Sverige. 

 

 
 

Källa. www.nyteknik.se/bilder/bildarkiv/vindkraftverkstor.jpg  

 



 
 
 

 

Bilaga 2. Karta över de jämtländska samebyarna. 

 

 
 
Källa: www.z.lst.se/rennaring/ren_pdf/renbfr_gif.pdf 

 
 
 
 

   



 
 
 

 
                   Källa: Svensk - Norska renbeteskommisionens betänkande. 2000. Bilaga 1, sid 31.  

Bilaga 3. Karta över flyttmönster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Bilaga 4. Medverkande ordföranden i samebyarna.  

 
 
 
 
Sameby:    Ordförande:_________ 

Mittådalen    Magnus Rehnfeldt 

Handölsdalen   Lennart Blind 

Tåssåsen    Olof Johansson 

Kall    Mattias Mattsson 

Njaarke    Jan Persson 

Jovnevaerie    Kjell Ove Klemensson 

Ohredahke    Sture Åhren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
Intervjumall 
 
Praktiska data: 
!" Ordföranden (namn) ((frågas ej)) 
!" Sameby (namn) ((frågas ej)) 
!" Rennäringsföretag (antal) 
!" Renar (antal) 
 
Faktiska förhållanden och medvetenhet om dessa: 

!" Finns det uppförda vindkraftverk inom något område ni använder er av för 

rennäringen/skötseln? (Ja: Se blå, Nej: Se nästa fråga) 
 
!" Vet du om det finns tillstånd för vindkraftverk, inom något område ni använder er av, 

som inte uppförts än? (Ja: Se röd, Nej: Se nästa fråga) 
 
!" Vet du om det diskuteras eller planeras att sätta upp vindkraftverk inom något område 

ni använder er av? (Ja: Se gul: Nej: Se nästa fråga) 
 
 
Tema/frågeområde Huvudfrågor Ex. på följdfrågor 
Medbestämmande M2: Tycker du att det är 

viktigt att ni som sameby får 
vara med vid planering av om 
och var vindkraftverk kan 
byggas? 

 

Ekonomiska aspekter  E1: Skulle ni vara 
intresserade av att vara 
medägare till vindkraftverk på 
ert område? 

 
 

Fysiska konsekvenser  F1: Vad ser du för möjliga 
konsekvenser av placering av   
vindkraftverk i ert område? 
F2: Tror du att verken i sig 
kan vara den största 
störningen? 
F3: Hur ser du på placering av 
verk i olika typer av 
områden?  
F: Tror du att det kan det vara 
skillnader störningsmässigt 
mellan ett enskilt verk och en 
park? 
 

 

Bilaga 5. Intervjumall 

   



Förebyggande åtgärder K1: Tycker du att verk bör 
inhägnas? 
K2: Tror du att det går att 
förebygga störningar från 
verk på något annat sätt? 
K3: Tror du att det skulle vara 
bra om någon från samebyn 
kunde sköta delar av drift och 
underhåll för 
vindkraftsanläggningar? 

- Vad tror du om styrarmar?
- På vilket sätt tror du att 

det behövs förebyggande 
åtgärder?, varför? 

 

vindkraft och framtid V1: Hur ser du på placering 
av vindkraft i fjällområdet i 
ett långsiktigt perspektiv för 
rennäringen? 

 

 
 

   



Blå  
Praktiska frågor; 

!" Hur många vindkraftverk är det? (enskilda eller grupp etc.) 

!" Hur länge har de funnits?  

!" Hur nyttjade ni marken där verken är innan de byggdes? (årstid, passager etc.) 

!" Hur nyttjar ni marken där nu? 
 
Tema/frågeområde Huvudfrågor Ex. på följdfrågor 
Medbestämmande M1: Kontaktades ni i 

samband med att verk 
diskuterades/planerades på ert 
område? 
M2: Tycker du att det är 
viktigt att ni som sameby får 
vara med vid planering av om 
och var vindkraftverk kan 
byggas? 

- Vilka kontaktades ni av, 
hur fungerade det? 

- Har ni haft samråd eller 
liknande, hur har de 
fungerat? 

- Fick ni gehör för era 
åsikter? 

 

Ekonomiska aspekter E1: Är ni intresserade av att 
vara medägare till 
vindkraftverk på ert område? 
E2: Har ni fått någon 
ersättning för den mark som 
tas i anspråk? 

- Vilken typ av ersättning 
har ni fått? 

- Tycker du att det är viktigt 
att ni får ersättning? 

Fysiska konsekvenser F1: Vad har ni sett för 
konsekvenser av placering av   
vindkraftverk i ert område? 
F2: Tror du att verken i sig 
kan vara den största 
störningen? 
F3: Hur ser du på placering av 
verk i olika typer av 
områden?  
F: Tror du att det kan det vara 
skillnader störningsmässigt 
mellan ett enskilt verk och en 
park? 
 

- Var störningar olika vid 
uppmontering av verken 
och efteråt? 

- Hur tror du att det kan bli 
när/om verken tas ned?  

- På vilket sätt stör verken? 
- Är det ngt annat i 

samband med verken 
förutom verken själva som 
ger störningar ? (ex drift 
och underhållsarbeten, 
mer människor, vägar, 
ledningar etc.). 

- Var tycker du att det är 
lämpligast att placera 
vindkraftverk utifrån olika 
områden? (årstid, 
passager, redan 
exploaterade områden 
etc.) 

- Var tycker du att 
vindkraftverk inte bör 
placeras? Varför? 

   



Förebyggande åtgärder K1: Är verken inhägnade?, 
(om inte; tycker du att de bör 
inhägnas?) 
K2: Tror du att det går att 
förebygga störningar från 
verk på något annat sätt? 
K3: Tror du att det skulle vara 
bra om någon från samebyn 
kunde sköta delar av drift och 
underhåll för 
vindkraftsanläggningar? 

- Varför och på vilket sätt 
behövs förebyggande 
åtgärder? 

- Vad tror du om styrarmar?

vindkraft och framtid V1: Hur ser du på placering 
av vindkraft i fjällområdet i 
ett långsiktigt perspektiv för 
rennäringen? 

 

 
 

   



Röd 
Praktiska frågor; 

!" Hur många vindkraftverk handlar det om? (enskilda eller grupp etc.) 

!" Vet du när de planeras att byggas?  

!" Hur nyttjar ni marken där verken skall byggas nu? (årstid, passager etc.) 
 
Tema/frågeområde Huvudfrågor Ex. på följdfrågor 
Medbestämmande M1: Kontaktades ni i 

samband med att verk 
diskuterades/planerades på ert 
område? 
M2: Tycker du att det är 
viktigt att ni som sameby får 
vara med vid planering av om 
och var vindkraftverk kan 
byggas? 

- Vilka kontaktades ni av, 
hur fungerade det? 

- Har ni haft samråd eller 
liknande, hur har de 
fungerat? 

- Fick ni gehör för era 
åsikter? 

 

Ekonomiska aspekter E1: Skulle ni vara 
intresserade av att vara 
medägare till vindkraftverk på 
ert område? 
E2: Kommer ni få någon 
ersättning för den mark som 
tas i anspråk? 

- Vilken typ av ersättning 
har ni fått? 

- Tycker du att det är viktigt 
att ni får ersättning? 

Fysiska konsekvenser F1: Vad ser du för möjliga 
konsekvenser av placering av   
vindkraftverk i ert område? 
F2: Tror du att verken i sig 
kan vara den största 
störningen? 
F3: Hur ser du på placering av 
verk i olika typer av 
områden?  
F: Tror du att det kan det vara 
skillnader störningsmässigt 
mellan ett enskilt verk och en 
park? 
 

- Tror du att störningar kan 
vara olika vid 
uppmontering av verken 
och efteråt? 

- Hur tror du att det kan bli 
när/om verken tas ned? 
(ex återgår till det 
normala?) 

- På vilket sätt kan verken 
störa? 

- Är det ngt annat i 
samband med verken 
förutom verken själva som 
kan ge störningar ? (ex 
drift och 
underhållsarbeten, mer 
människor, vägar, 
ledningar etc.). 

- Var tycker du att det är 
lämpligast att placera 
vindkraftverk utifrån olika 
områden? (årstid, 
passager, redan 

   



exploaterade områden 
etc.) 

- Var tycker du att 
vindkraftverk inte bör 
placeras? Varför? 

Förebyggande åtgärder K1: Tycker du att verken bör 
inhägnas? 
K2: Tror du att det går att 
förebygga störningar från 
verk på något annat sätt? 
K3: Tror du att det skulle vara 
bra om någon från samebyn 
kunde sköta delar av drift och 
underhåll för 
vindkraftsanläggningar? 

- Varför och på vilket sätt 
behövs förebyggande 
åtgärder? 

- Vad tror du om styrarmar?

vind och framtid V1: Hur ser du på placering 
av vindkraft i fjällområdet i 
ett långsiktigt perspektiv för 
rennäringen? 

 

 

   



Gul 
Praktiska frågor; 

!" Hur många vindkraftverk handlar det om? (enskilda eller grupp etc.) 

!" Hur nyttjar ni marken där byggande av verk diskuteras nu? (årstid, passager etc.) 
 
Tema/frågeområde Huvudfrågor Ex. på följdfrågor 
Medbestämmande M1: har ni kontaktats i 

samband med att verk 
diskuterades/planeras på ert 
område? 
M2: Tycker du att det är 
viktigt att ni som sameby får 
vara med vid planering av om 
och var vindkraftverk kan 
byggas? 

- Vilka har ni kontaktats av, 
hur fungerade det? 

- Har ni haft samråd eller 
liknande, hur har det 
fungerat? 

- Fick/får ni gehör för era 
åsikter? 

 

Ekonomiska aspekter E1: Skulle ni vara 
intresserade av att vara 
medägare till vindkraftverk på 
ert område? 
E2: Har det talats om att ni 
ska/kan få någon ersättning 
för den mark som tas i 
anspråk? 

- Vilken typ av ersättning 
har ni fått? 

- Tycker du att det är viktigt 
att ni får ersättning? 

Fysiska konsekvenser F1: Vad ser du för möjliga 
konsekvenser av placering av   
vindkraftverk i ert område? 
F2: Tror du att verken i sig 
kan vara den största 
störningen? 
F3: Hur ser du på placering av 
verk i olika typer av 
områden?  
F: Tror du att det kan det vara 
skillnader störningsmässigt 
mellan ett enskilt verk och en 
park? 
 

- Tror du att störningar kan 
vara olika vid 
uppmontering av verken 
och efteråt? 

- Hur tror du att det kan bli 
när/om verken tas ned? 
(ex återgår till det 
normala?) 

- På vilket sätt kan verken 
störa? 

- Är det ngt annat i 
samband med verken 
förutom verken själva som 
kan ge störningar ? (ex 
drift och 
underhållsarbeten, mer 
människor, vägar, 
ledningar etc.). 

- Var tycker du att det är 
lämpligast att placera 
vindkraftverk utifrån olika 
områden? (årstid, 
passager, redan 
exploaterade områden 

   



etc.) 
- Var tycker du att 

vindkraftverk inte bör 
placeras? Varför? 

Etc. 
Förebyggande åtgärder K1: Tycker du att verken bör 

inhägnas? 
K2: Tror du att det går att 
förebygga störningar från 
verk på något annat sätt? 
K3: Tror du att det skulle vara 
bra om någon från samebyn 
kunde sköta delar av drift och 
underhåll för 
vindkraftsanläggningar? 

- Varför och på vilket sätt 
behövs förebyggande 
åtgärder? 

- Vad tror du om styrarmar?

vind och framtid V1: Hur ser du på placering 
av vindkraft i fjällområdet i 
ett långsiktigt perspektiv för 
rennäringen? 

 

 
 
 
 
Tack för att du ville ställa upp på den här intervjun 
Vill du ta del av resultaten/rapporten sen? 
Kan jag ringa dig/återkomma om jag har fler frågor senare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Bilaga 6. Informationsbrev till ordförandena i samebyarna.  
 
 
 
MITTHÖGSKOLAN    
Institutionen för Naturvetenskap och Miljö,   
Avdelning Ekoteknik 
Östersund 
   
 
 

Vindkraft i fjällen                             

 

Hejsan (namn),  

Jag heter Madeliene Larsen och jobbar på Mitthögskolan i ett mindre forskningsprojekt där 

jag ser till de konsekvenser vindkraft kan ge för rennäringen. Mitthögskolan gör denna 

undersökning på uppdrag av Energimyndigheten med syfte att få kunskap om rennäringens 

förutsättningar gällande vindkraftsutbyggnad i fjällområden.  

 

Varför? Kunskapen om de konsekvenser vindkraftsutbyggnad i fjällområden kan ha för 

rennäringen är ringa hos myndigheter och kraftverksföretag. För att så bra 

planering och beslutsfattande som möjligt skall kunna göras i vindkraftsfrågor, 

med hänsyn till rennäringens förutsättningar, behövs därmed en större kunskap 

och förståelse. 

 

Varför just 

Du?  Som representanter för rennäringen i Jämtlands län ses ordförandena för länets 

samebyar. Enligt de uppgifter jag har så är Du ordförande i (X) sameby. Det 

betyder att Dina kunskaper och erfarenheter om rennäringens förutsättningar i 

ert område svårligen kan ersättas med någon annans.  

 

Vad? Jag är intresserad av att få information om vad Du anser vara/kunna bli 

konsekvenser av vindkraftsutbyggnad. Det kan exempelvis gälla renars 

känslighet för störningar inom olika områden och under olika årstider, men även 

andra effekter för rennäringen i sig. 

 

   



Hur? Jag vill göra en personlig intervju med Dig. Tiden för intervjun uppskattar jag 

till c a 1-2 timmar beroende på hur mycket Du vill ta upp. 

 

 
MITTHÖGSKOLAN    
Institutionen för Naturvetenskap och Miljö,   
Avdelning Ekoteknik 
Östersund 
   
 
 

 

När? Jag kommer ringa upp Dig inom kort för att höra om Du är villig att medverka 

och i så fall bestämma tid och plats för intervju. Din medverkan är givetvis 

frivillig men för att få en så bra bild som möjligt om konsekvenser för 

rennäringen är din medverkan viktig.  

 

Om Du har några frågor eller synpunkter (funderingar) så får Du gärna höra av Dig 

till mig; 

Tfn: 063-16 57 16  alt. 070-639 85 38 

E-post: madeliene.larsen@fco.mh.se 

Mitthögskolan 

Avd. Ekoteknik 

Box 603, Lövstav. 1 

832 23 Frösön 

 

Med vänliga hälsningar; 

Madeliene Larsen       ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


