
 

 

Hållbar utveckling av vindkraft ”metodutveckling för fjällområdena” 
 
Bakgrund och projektbeskrivning 
 
Fjäll och hav har stora möjligheter för en riksomfattande utbyggnad av vindkraft, men samtidigt 
finns många motstående intressen att ta hänsyn till. Det ställer särskilda krav på metoder för 
konflikthantering och avvägningar mot andra intressen som kulturmiljö, naturvård, landskapsbild, 
rennäring, friluftsliv och turistnäring.  
Energimyndigheten har pekat ut ett antal områden som möjliga och lämpliga. Det handlar främst 
om stora etableringar till havs men även andra områden kan komma ifråga. Kommande 
vindkraftsetableringar i fjällen kommer troligen att bli stora och byggas snabbt. Detta till skillnad 
från ex vis Gotland och Danmark där vindkraften genomgått en långsam mognadsprocess. Man 
har haft tid att bilda föreningar, dra lärdom av dessa samt utveckla ägandet och engagemanget 
vidare. Man har också haft tid att lära sig leva med vindkraften som en synlig del av vardagen. 
 
I Norra Sverige finns en historia vid exploatering av naturresurser i form av fallrättigheter som 
köpts upp av kraftbolag, skogar som köps av skogsbolag, inmutningar där gruvbolagen skattar 
sina vinster i Stockholm. Idag har dessutom de flesta jobben försvunnit. Det finns därför en 
utbredd åsikt ”skall vi ha vindkraft får det inte gå som med vattnet och skogen”  
 
Detta är ett viktigt motiv till att man bör diskutera hur vindkraftsetableringar kan skapa mervärden 
i bygden. 
 
 
Slutsatser och förslag 
 
ÖVERGRIPANDE FRÅGA 
Vem, förutom lokalsamhället själv, kan ha ett intresse av att vindkraft skapar mervärden lokalt 
samt av att ett lokalt ägande stimuleras? Det är den övergripande frågan som först måste ställas. 
 
Vindkraft är till sin karaktär geografiskt spridd över stora områden. De största landbaserade 
vindkraftssatsningarna kommer troligen att ske ute i glest befolkade områden, där ofta 
glesbygdsproblematik har gjort sig gällande. Historiskt sett har de lokala naturresurserna som 
malm, skog och vattenkraft nyttjats av andra kapitalstarka intressen. Medvetenheten om detta är 
idag spridd och det finns en debatt som handlar om att man i Norrlands inland och fjälltrakter 
redan är en stor elkraftsproducent, man har redan tagit sin del av ansvaret för den nationella 
energiförsörjningen och nu får det räcka. Debatten handlar också om att nu måste vi vara med och 
försöka skörda denna gången. Historien skall inte upprepa sig i allt för hög grad. 
 
 
ÖVERGRIPANDE SVAR: 
Staten kommer sannolikt att sätta upp ett långsiktigt mål för vindkraftens utbyggnad. Om man från 
statligt håll vill stimulera utbyggnaden för att uppnå de långsiktiga målen bör det finnas ett 
intresse av att de människor som berörs kommer att se positivt på den och att det inte finns 
onödiga inbyggda konflikter. Anledningarna till att skapa lokala mervärden är dels att man skall 
kunna uppnå de nationella målen för omvandling av energi från förnyelsebara källor, dels kan det 
finnas rent regionalpolitiska motiv.  
 



 

 

Det är med andra ord viktigt att skapa förutsättningar för en småskalig, lokalt driven 
vindkraftsproduktion kan utvecklas parallellt med att andra mera storskaliga, institutionella 
vindkraftsintressenter investerar i anläggningar till lands och till havs. Delaktigheten kan också 
bestå av delägande i större anläggningar.  
 
Det är därför viktigt att i denna studie se kopplingen mellan den politiska viljan och förslagen. 
Vill staten åstadkomma utveckling i energipolitiken mot förnyelsebara energikällor som ex vis 
vindkraft måste förutsättningar för denna utveckling skapas eller stimuleras fram ex vis via 
åtgärder som främjar lokalt ägande och lokala mervärden. Annars kan lokala opinioner mot 
utbyggnader bli så stor att de bromsar nyttjande av vindresurserna även på platser som 
planmässigt kan vara lämpliga för en utbyggnad.  
 
Hade ersättningen för vindkraftsel i Sverige varit förutsägbar och befunnit sig på en tillräckligt 
hög nivå, hade regelverket varit tydligare och långsiktigare hade vissa av förslagen i denna 
delstudie med stor sannolikhet varit onödiga att ställa. Detta då vindkraftens aktörer, både liten 
och stor, varit mera oberoende av bidrag, säkra på framtida förutsättningar och därmed benägna 
att handla. 
 
 
 
Hushållningssällskapet har genomfört denna utredning 
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