
 

 

Vindkraftens påverkan på fjällandskapet 
en delstudie knuten till översiktsplanerarbetet i Härjedalens kommun. 
 
 
Sammanfattning 
 
Landskapsbilden 
Inledningsvis och lite grovt kan man dela upp landskapet i kulturlandskap och naturlandskap. 
Utseendet på landskapet är i de allra flesta fall ett resultat av människan möte med de naturgivna 
förutsättningarna, utom i absolut orörd terräng. Men för att den mer korrekta beskrivningen av 
landskapet skall kunna göras bör man lägga in ytterligare dimensioner som t ex det historiska och 
`känslomässiga´ innehållet, liksom graden av särskiljande från sin omgivning. Det man ser är ju en 
produkt av en utvecklingshistoria liksom det man ser också existerar i ett större sammanhang. Så 
först när den totala, sammantagna bilden av ett visst landskap är tecknad kan man tala om 
uttrycket ”landskapsbilden”i dess rätta bemärkelse. 
 
Landskapsanalysen 
Landskapet och dess innehåll kan analyseras och beskrivas utifrån ett antal centrala begrepp som 
berör landskapets fysiska utseende t ex topografi och ytbeskaffenhet men även djupare innehåll, 
som t ex kulturhistorisk utveckling och olika upplevelse- och känslomässiga värden. Med 
analysen som grund kan man sedan i det följande syntesarbetet pröva vindkraftens relevans för 
platsen, samt naturligtvis i vilken omfattning en eventuell utbyggnad kan ske. Med en beskrivning 
av landskapets topografi, brutenhet och strukturella uppbyggnad klarnar bilden av landskapets 
skelett, dess grova karaktärsdrag fram. Med komplexitet menas antalet uttrycksformer, ett 
landskap kan ju vara antingen ensartat eller brokigt med många uttryck. Båda egenskaperna 
rymmer värden. Ytbeskaffenhet och markanvändning hör i viss mån ihop. Vad dom främst 
beskriver är hur landskapet används. Utifrån dessa två begrepp kan man sedan bilda sig en 
uppfattning om det i grov mening är fråga om ett produktionslandskap, naturlandskap eller ett 
kulturlandskap man står inför (de allra flesta landskap är dock en kombination av dessa).  
 
Det viktiga begreppet rum hänger ihop med platsens vistelsevärden, eller känsla av att vara 
omsluten av något (här resp. där). Vistelse- och trygghetsvärdena hänger också i hög grad samman 
men landskapets orienterbarhet, alltså hur landskapet är organiserat, främst med tanke på 
möjligheten att orientera sig i området -att känna igen sig och kunna relatera de olika objekten till 
varandra och sig själv (distrikt, stråk, barriär, knutpunkt och landmärke). Ett landskap som 
innehåller ett eller flera av dessa element eller egenskaper har som regel högre vistelsevärden än 
ett landskap utan. Begreppet fjärreffekter är en företeelse som uppkommer speciellt i fjällvärlden 
men även i andra exponerade landskap t ex vid kusten eller till havs. Det omgivande landskapet 
”tränger sig på” och färgar intrycket av platser och landskap på mycket långt avstånd, en fjällprofil 
som reser sig i fjärran kan faktiskt stå för huvudintrycket på en plats fast den befinner sig på 
många mils avstånd. I de fall dessa effekter har betydelse måste dom beaktas i analysen.  
 
Med originalitet menas graden av särskiljande, hur pass unik platsen eller landskapet är vid en 
jämförelse med andra landskap -lokalt, regionalt men även nationellt. Ju högre grad av originalitet 
desto värdefullare och känsligt är landskapet för förändring. Kopplat till detta begrepp är också de 
kulturhistoriska grunddragen, hur spåren av mänsklig påverkan ser ut eller tagit sig uttryck. De 
kulturhistoriska spåren kan antingen peka på en kontinuitet, alltså en utvecklingskedja eller endast 
representera en bestämd tidsepok. Förkrigs-, efterkrigs- eller den moderna perioden är den grova 
indelning man kan göra. Det landskap som uppvisar en kedja av historiska spår, där utvecklingen 
är tydlig och lätt avläsbar är som regel minst känslig för förändringar, till skillnad från det 



 

 

kulturlandskap som mer redovisar en enskild epok. Möjligheterna att leva sig in i den aktuella 
epoken eller tidsåldern inskränks eller försämras lätt om främmande och moderna inslag träder in 
på arenan. Upplevelsevärdet är alltså knutet till ett pedagogiskt värde eller mål, att bevara vissa 
landskap intakta. Detta resonemang gäller naturligtvis även landskap med höga naturvärden. 
 
Till landskapsanalysen hör också att ringa in, identifiera landskapets användare. Turisten, de 
bofasta och även markägaren har alla sin syn på landskapets värden. Naturligtvis går det att dela in 
dessa i fler underkategorier som t ex vandringsturist, skidturist eller utförsåkare. 
Med värde för turism och friluftsliv menas naturligtvis innehållet men också möjligheterna att 
tillgodogöra sig värdena, här syftas främst på tillgänglighet, närhet och bekvämlighet. Turism är 
också en viktig näringsgren. Affektionsvärdet, eller det känslomässiga värdet på landskapet är 
oftast individuellt präglat. Men det finns också landskap som innehar ett kollektivt affektionsvärde 
som t ex äldre kulturmiljöer, platser för viktiga händelser, vackra utblickar etc. Dessa värden bör 
man respektera, alltid ställa sig frågan om en förändring av dom är till för- eller nackdel. 
 
Vissa landskap har en högre grad av omvårdnad än andra och om detta handlar den sociala 
statusen. Landskap utan skötsel förfaller snabbt medan de med intensivare omvårdnad får ett allt 
högre värde. Alla nya åtgärder som t ex vindkraft måste ställas i relation till detta. 
De tekniska förutsättningar som t ex befintligt elnät och vägar har en stor betydelse, dels för 
landskapets karaktär men även för att dessa delvis avslöjar graden av mänsklig påverkan. Ett 
landskap påverkat av kraftledningar och vägar är generellt ett landskap där vindkraft känns mer 
relevant än i mer eller mindre opåverkade landskap. 
 
Dynamiska faktorerna som t ex årstidernas växlingar, ljusförhållanden är faktorer som påverkar 
upplevelsen av landskapet. En faktor som också kan räknas in bland de föränderliga är 
upplevelsen av landskapet när man är i rörelse resp. stilla. Vissa platser exponeras i huvudsak från 
bilfönstret medan andra t ex vid byar, samhällen eller skidorter kan betraktas mer kontinuerligt, 
under en längre stund. 
 
Vindkraftverket 
Ett vindkraftverk liknar ingenting annat i vår fysiska miljö. Bländande vita och stående rörtorn, 
krönt av en spolformad eller lådlik horisontellt liggande byggnad. På byggnaden ena kortsida är 
tre, ibland två rotorblad kopplande. Till vindkraftverkets främsta egenskaper hör att delar av det 
roterar. Högt placerade föremål som dessutom rör på sig drar självklart blickarna och därmed 
också uppmärksamheten till sig, även om dom befinner sig på långt avstånd. Att verken därtill 
måste placeras högt eller i alla fall exponerat gör det hela mer komplext. Poängen med vindkraft 
är ju att placera dom där det blåser och inget annat. Ett karaktäristika som också bör nämnas även 
om det mer är ett problem i tätbebyggda områden är den ljudbild som verken orsakar vid drift. På 
nära avstånd och under vissa andra förhållanden kan det vara störande. I fjällvärlden är detta 
knappast ett primärt problem utom möjligtvis ovanför bebyggda dalgångar. Ytterst få tekniska 
konstruktioner i vår omgivning uttrycker så klart och tydligt hur dom egentligen fungerar som just 
ett vindkraftverk i drift. Jämför med ett kärnkraftverk som kliniskt, hermetiskt tillslutet ruvar på en 
produktionsprocess som få begriper. Ur arkitektonisk och upplevelsemässig synvinkel har dom 
båda sina kvaliteter men också brister och svårlösta problem när dom skall möta landskapet. 
 
…..och dess effekter på landskapsbilden. 
Hur ett eller flera vindkraftverk påverkar landskapsbilden beror naturligtvis på flera variabler. 
Först och främst är det fråga om vem det är som betraktar landskapet, vilken relation man har till 
platsen och vilka förväntningar man hade innan man kom, samt sist och inte minst inställningen 
till vindkraft generellt. Dessa variabler spelar in när synintrycken skall tolkas och man senare 
bildar sig uppfattningen om någonting är acceptabelt, vackert eller fult.  



 

 

 
Som planerare måste man på något vis försöka se förbi dessa subjektiva uppfattningar, mer se på 
saken ur ett lite bredare helhetsperspektiv. Genom att betrakta landskapet som ett flöde av resurser 
i tid och rum. Resurser som är nödvändiga för överlevnad och utveckling. 
 
Med vägledning av landskapsanalysens alla punkter får man en ganska god bild av landskapets 
utseende och värden. Utifrån dessa skall vindkraften vägas in, ur nyttoaspekten och ur 
hushållningsaspekten samt i relation till befintliga värden. Denna avvägning måste göras dels 
utifrån platsens egna förutsättningar men också utifrån ett större samhälleligt perspektiv. Alltså 
utifrån politiska beslut och ställningstaganden.  
 
Landskapstyperna i fjällen 
För att kunna föra en mer generell diskussion kring det Norrländska landskapets olika utseende 
och förutsättningar för vindkraft behövs en grov indelning av landskapet i lätt igenkännbara typer 
med avseende på:  
 

• Topografiska huvuddrag (vindresurser och visuell exponering) 
• Markanvändningstyp (natur- , kultur- resp. produktionslandskap) 
• Graden av mänsklig påverkan (exploatering resp. orörda värden) 

 
Alltså variabler som i huvudsak beskriver landskapets utseende, funktion och mänsklig/kulturell 
påverkan. Dessa är samtidigt de grundläggande planeringsförutsättningar för vindkraft. 
Den schematiska indelningen leder till följande förekommande signifikativa landskapstyper: 
 
Bergkullslandskapet (Norrlandsterrängen) 
Norrlands huvudsakliga landskapstyp. Karaktäriseras av kuperat skogsklätt landskap med de 
typiska bergkullarna med ibland höga energivärden kring topparna. Svårt med enhetliga och 
estetiskt godtagbara större anläggningar eftersom kullarna är relativt små. 
 
Lågfjällslandskapet 
Föregår alltid den egentliga fjällvärlden. Höga energivärden och jämna vindar kring topparna, 
Svagt rundade trädlösa former utefter hela fjällkedjan, myrar och småsjöar. Skyddsvärdena är 
dock inte lika höga som i fjällområdena. 
 
Högfjällslandskapet 
Förekommer i de centrala delarna av fjällkedjan. Mycket höga affektionsvärden. Ingår nästan 
alltid i orörda fjällområden. Svårt finna godtagbara former för vindkraftsanläggningar. 
 
Älvdalarna och sjöarna 
Utdragna landskapsrum med tydlig riktning och djup exponering. Ofta med väl utbyggd 
infrastruktur. Inte helt sällan med annan exploateringspåverkan. Goda vindförhållanden speciellt 
vid öppet vatten. 
 
Fjällslätten/ Platån 
Förekommer mer eller mindre i samtliga typer utom platån som återfinns i anslutning till 
högfjällen. Vindkraft relativt lätt att inordna. Begränsad exponering till skillnad från de högre 
placeringarna. 
 
Studieområdena i relation till vindkraft 
Inom varje landskapstyp uppträder naturligtvis olika situationer beroende på olika lokala särdrag 
samt grad av mänsklig påverkan. Vindkraftens möte med dessa landskap eller platser kan handhas 



 

 

dels utifrån de generella ställningstagandena kring landskapstypen, men framförallt utifrån de 
lokala förutsättningarna på platsen. Studieobjekten i Härjedalens kommun är valda utifrån två 
skilda krav; dels skall urvalet spegla den reella planeringsdiskussionen i kommunen men också ha 
ett visst exemplifierande värde för slutsatser för det svenska fjällandskapet i övrigt. 
 
 
Grundsjön 
Ett vattenregleringsmagasin i anslutning till lågfjällsområde. Exploateringspåverkan i form av 
vallar, stenskodda stränder och kraftledningstolpar. Lokala turist- och rekreationsvärden med bla 
rikt och populärt fiskevatten. 
 
Grundsjön bedöms som lämplig för en vindkraftsetablering, med fördel lokaliserad till 
strandpartierna. Landskapets övergripande karaktär behöver inte påverkas i negativt trots viss 
påverkan på närliggande fjällområden.  
 
Lossen 
Ett större regleringsmagasin i anslutning till frekvent trafikerad väg. 
Lossens utmärkande karaktärsdrag är att den har funktion som ”mental port” till fjällvärlden. Tack 
vare de djupa perspektivet. 
 
Lossens ena strand samt de höjder som reser sig bakom bedöms som lämpliga för en större 
vindkraftetablering. En station kan relativt enkelt relateras till dels magasinet som kraftreservoar 
men också till platsen som ”port”, alltså en övergångszon till nya landskapsförhållanden (från 
skogsbygd till fjällvärld). 
 
 
Digerberget 
Ett lokalt dominant skogsklätt berg i skogslandskapet utanför egentliga turistområden, dock viss 
visuell kontakt med Sånfjällets nationalpark. 
 
Digerberget kan vara lämpligt för vindkraft, förutsatt att etableringen inte blir alltför komplex i 
förhållande till bergets utseende. Närheten till Sånfjället bedöms inte som alltför problematisk, 
kring Sånfjället finns redan idag flera uttryck för mänsklig aktivitet t ex vägar, samhällen och 
master. Sånfjället är och upplevs som ett isolat i en mer eller mindre kulturpåverkad skogsbygd. 
 
 
Glötesvålen 
En mycket stor vål i skogsbygd nära Sånfjällets nationalpark, långt från fjällområdena. 
 
Götesvålen och liknande områden bedöms som lämpligt för större vindkraftsanläggningar i ett 
framtida utbyggnadsscenario, när mer lämpliga områden är utbyggda. Här måste man noga studera 
uppkomna fjärreffekter på angränsande känsligare områden. 
 
Kölsjöfjället 
Ett lågfjällsområde långt utanför kärnområden för turism och friluftsliv. Närbelägen unik fjällby. 
 
Kölsjöfjället bedöms inte som lämpligt för en vindkraftetablering i ett första skede, med 
hänvisning till i första hand dess närhet till unik, småskalig och isolerad by. Platsens kvalitet som 
relativt orört fjällområde utanför de egentliga turistfjällen bör undantas från större industriella 
ingrepp. 
 



 

 

Tänndalen 
En skidanläggning i anslutning till exploaterad dalgång men samtidigt på gränsen till större orört 
fjällområde. 
 
Lämpligheten med en vindkraftsanläggning i anslutning till liftanläggningen bedöms som mycket 
tveksam. De opåverkade värdena i närheten förlorar sin styrka och kvalitet. Upplevelsevärdena 
från dalgången bedöms däremot inte påverkas i samma negativa utsträckning. I det lite 
”spektakulära” uttrycket som liftanläggningarna bidrar till känns inte vindkraften helt felplacerad. 
Dock kan vistelsevärdena på krönen försämras om verken hamnar för nära. 
 
Långbrottet 
Fjällplatå mitt i större orört fjällandskap. Kärnområde för turism och friluftsliv. 
 
Områdets orördhet och kontakt med ännu större opåverkade områden är dess främsta kvalitet. 
Även om den föreslagna exploateringen är utformad för att synas så lite som möjligt förefaller det 
onödigt att bryta de orörda värdena. Så länge det finns mindre kontroversiella områden att bygga 
ut bör landskap av denna typ undantas från exploatering. 
 
Axhögen/Mittåkläppen 
Unik kulturmiljö (fäbodvallar) vid foten av mycket karaktäristisk fjällformation (Mittåkläppen)  
 
Landskap (kulturlandskap) som uppvisar genuina, unika miljöer bör undantas från större 
förändringar. En vindkraftsanläggning skulle representera ett alltför stort utvecklingsteg framåt. 
Fäbodmiljön är väl sammanhållen och spelar effektfullt mot det omgivande fjällandskapet 
speciellt med den karaktäristiska och högt skattade Mittåkläppen i bakgrunden. 
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