
 

 

Konsekvenser av Vindkraft för Rennäringen i Jämtlands län ”en pilotstudie” 

 

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 dessa 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 vilket kan 
skrämma renar. Man är dock mycket osäker på hur allvarligt 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 
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 dessa faktorer kan ge är byarna eniga om. Störningar från befintliga 
vägar 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. Placeringar 
av vindkraftverk är därmed möjliga i mindre känsliga områden där en placering görs så att 
verket antingen inte stör rennäringen eller att placering görs på mindre viktiga platser. 

Placeringar av vindkraftverk som inte medför byggande av nya vägar och kraftledningar torde 
ge en begränsad störning. Kan därtill verken lokaliseras till platser som 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 således ha stora 
möjligheter att undvika konflikter.  

Ett viktigt moment vid planering och beslutsfattande tycks därför vara att göra rennäringen 
delaktig. Samebyarna anger att de ser det som mycket viktigt att få komma in tidigt i 
processen och ge synpunkter på en lokalisering, innan låsning skett. Denna uppfattning är inte 
specifik för samebyarna. Tidigare studier har visat att detta är något som även andra 
marknyttjare pekar på vid vindkraftsetablering1. De vindkraftprojekt där samebyar tidigt 
involverats, och där man tagit hänsyn till byarnas kunskap om sannolika effekter, har byarna 
varit nöjda med. Ett sådant agerande borde därför vara både ekonomiskt och tidsmässigt 
fördelaktigt för alla inblandade parter.  

De flesta som intervjuats anser emellertid 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 från annan exploatering. Detta kan alltså 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. 

Fördelarna av att bli medägande eller få ersättning för betesbortfall, som togs upp i 
undersökningen, var det delade meningar om. Överlag är samebyarna positiva till möjligheten 
att kunna få en inkomst från en exploatering av vindkraft, vilket aldrig tidigare varit aktuellt, 
men man ställer sig dock skeptisk till om vindkraften faktiskt kan ge byarna en inkomst. Både 
vid förfrågan och diskussioner om medägande och ekonomiska ersättningar visar 
undersökningen att en tidig kontakt i sig med samebyn emellertid uppfattas som positivt. 
Möjligheten avseende ägande och ersättning är sedan givetvis avhängig av 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 rörande 
lokalisering av vindkraftverk menar man från renägarhåll att vid hänsyn till näringen 
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. 

• Planeringsunderlag eller i enskilda ärenden 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: 

• Placering av vindkraftverk samt eventuella andra nybyggnationer som vägar och 
kraftledningar för att minimera störningar (ex. i förhållande till terräng och 
användning av områden). 

• Reglering av nyttjandet av vägar (ex. i form av att samebyar kan ta hand om visst 
skötselarbete, alternativ till bommar etc.). 

• Renars reaktion på vindkraftverk belägna i eller i närhet av olika typer av 
rennäringens nyttjandeområden (ex. betesmönster). 

• Vindkraftverks inverkan på skötsel av renar (ex. drivning av renar vid 
vindkraftverk). 

• Möjliga förbättringar av former för kommunikation i planeringsfasen (ex. 
förbättrade metoder för informationsgivning, inarbetning av synpunkter från 
rennäringen i planering av vindkraft och uppföljning av tidigare erfarenheter). 

 
Studier inom ovan nämnda områden bör enligt samebyarna kunna bidra till att placering av 
vindkraft i fjällområdena kan ske utan att rennäringen riskerar allvarliga störningar på 
renskötseln. 
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