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Gruppstation för vindkraft 
vid Lantvallen i Robertsfors 
kommun, Västerbottens län

Samrådsunderlag: tidigt utkast till miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) med förslag till vidare arbete
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Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagets framsida: Bilden är tagen under fältbesöket i Lantvallen utredningsområde. Naturmiljöerna i 

utredningsområdet består till stor del av våtmarker och produktiv skogsmark. 

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet Medgivande 

R50171088_140001

.

Om MKB-utkastet - läsanvisning

Utkastet till MKB utgör underlag för det samråd som European Wind Farms Sverige AB  

genomför inom proj ektet. Dokumentet ska betraktas som en anvisning om vad den färdiga 

MKB:n kommer att innehålla. Här beskrivs därför parkens miljöpåverkan på ett översiktligt 

sätt. MKB- utkastet kommer således att utvecklas parallellt med samrådet och i takt med 

att företaget inhämtar uppgifter om förhållandena i området. En färdig MKB-handling avses 

färdigställas under början av 2016.

I MKB-utkastet anges vad som bör utredas fram till färdig MKB och hur dessa aspekter kom-

mer att utredas. Detta anges med kursiv text i respektive avsnitt. I MKB-utkastet anges också i 

vad mån resultatet av kommande utredningsarbete kan påverka utformningen av parken.
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Icke-teknisk sammanfattning

En sammanfattning skrivs i slutskedet av utredningen.
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11 Inledning

Kapitlet kommer att ge en introduktion till projektet, redovisa hur MKB-dokumentet relaterar till övriga 

handlingar som ingår i ansökan samt ge en kort beskrivning av det genomförda samrådet.

Lantvallen utredningsområde för vindkraft ligger i Robertsfors kommun i ett område med god potential 

för vindkraftsproduktion. European Wind Farms Sverige AB vill därför undersöka förutsättningarna för 

vindkraft i en öppen och samordnad utredningsprocess. Detta kommer att ske genom de samråd som 

genomförs i bygden och genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som belyser 

både tekniska och miljömässiga aspekter.

Avsikten är att till början av 2016 färdigställa en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för upp-

förande och drift av en vindkraftanläggning vid Lantvallen, med upp till 7 vindkraftverk. MKB:n kommer 

tillsammans med en samrådsredogörelse att bifogas ansökan.

1.1 Sökanden
Sökanden i detta tillståndsärende kommer att vara European Wind Farms Sverige AB (hädanefter 

benämnt EWFS). Företagets kontaktperson är:

Gustaf Ekberg 

European Wind Farms Sverige AB 

Krukmakaregatan 9 

216 19 Malmö

Email: gfe@europeanenergy.dk

Telefon: 040 - 20 93 34

European Wind Farms Sverige AB ingår i European Energy (hädanefter benämnt EE) som har kontor i 

Søborg utanför Köpenhamn. EE utvecklar och driver projekt med förnyelsebar energi, både sol och vind. 

Företaget har 60 anställda.

Vid utgången av 2014 var EE:s samlade portfölj av idriftsatta sol- och vindprojekt 124 MW. Totalt sett 

har EE idriftsatt 56 vindkraftanläggningar och 21 solenergianläggningar motsvarande mer än 500 MW 

sedan starten 2004. 

EWFS har för avsikt att äga ca 25-50 % av den aktuella vindkraftanläggningen. Resterande ägs normalt 

sett av en långsiktig finansiär som t.ex. en pensionsfond. Detta innebär att EWFS står för driften av 

anläggningen, även om det finns andra majoritetsägare.
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11.2 Syfte med MKB
Syftet med en MKB är – enligt 6 kap Miljöbalken – att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som verksamheten kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, land-

skap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 

annan hushållning med material, råvaror och energi.

Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

1.3 Om MKB-dokumentet – en läsanvisning
MKB är dels ett huvuddokument som i text och bild redogör för projektet och dess konsekvenser, dels 

kartor och tekniska ritningar som redovisas som bilagor. I detta tidiga utkast till MKB finns endast delar 

av den information som den färdiga MKB:n kommer att innehålla redovisad. Det finns dessutom en risk 

att det förekommer sakfel. Ett syfte med samrådet är att komplettera och vid behov korrigera denna in-

formation. Nedan följer en läsanvisning som beskriver hur strukturen i den färdiga MKB:n planeras se ut.

MKB:n inleds i kapitel 2 med en beskrivning av hur projektet valts fram i konkurrens med andra alterna-

tiva lokaliseringar. Vidare beskrivs nollalternativet och huvudalternativet. Här behandlas övergripande 

områdets lämplighet för vindkraft samt hur utformningen av parken har förändrats under projektets 

gång.

Kapitel 3 beskriver de landskapsmässiga och samhälleliga förutsättningarna i utredningsområdets 

omgivning. Här finns landskapsanalysen och kapitlet fungerar som en referens för läsaren till de värden 

som pekas ut inom utredningsområdet för vindkraft i kapitel 4.

Kapitel 4 redovisar, i temaavsnitt om landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö o.s.v., inledningsvis de 

förutsättningar som råder inom utredningsområdet. Vidare beskrivs påverkan, effekter och konsekven-

ser som bedöms uppstå till följd av uppförande, drift och underhåll av vindkraftanläggningen efter att 

föreslagna skadeförebyggande åtgärder vidtagits. Åtgärderna utgör åtaganden som EWFS kommer att 

använda i den fortsatta planeringen.

Kapitel 5 beskriver kort vilken uppföljning som det kan bli aktuellt att genomföra.

1.4 Vindkraft – bakgrund och nationella målsättningar
Den planerade vindkraftanläggningen vid Lantvallen kommer att kunna ge ett tillskott till Sveriges 

behov av förnybar energi. Vindkraften ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletran-

sporter och är en långsiktigt hållbar energikälla. Vindkraften efterlämnar inte heller, till skillnad mot i 

stort sett all annan energi produktion, någon väsentlig miljöskuld som framtida generationer måste 

överta. Beräkningar visar att ett vindkraftverk redan efter ca åtta månader i drift har tjänat in den ener-

giförbrukning som är nödvändig för att producera och uppföra vindkraftverket (Vindkraftshandboken, 

Boverket 2009).
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1Vindkraften har av dessa skäl en god förankring i landets energi- och miljöpolitik. Det framstår idag som 

klart att produktionen av el från vindkraft kommer att få en viktig roll i landets framtida energiförsörj-

ning. Vindkraften blir ett allt viktigare komplement till exempelvis vattenkraft och kärnkraft.

Sveriges energipolitik syftar till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att effektivisera elanvändning-

en, underlätta övergången till förnybara energislag och se till att den elproduktionsteknik som används 

är miljömässigt acceptabel. I början av 2009 antogs ett nytt EU-direktiv om främjande av användning-

en av förnybar energi. I direktivet fastställs ett mål om att Sverige 2020 ska ha 49 % förnybar energi. 

Riksdagen beslutade emellertid i juni 2009 om en ambitionshöjning till minst 50 % i enlighet med 

propositionen om ”En sammanhållen klimat- och energipolitik”.

I ovan nämnda proposition föreslog regeringen i mars 2009 en planeringsram för vindkraft på 30 TWh, 

varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Riksdagen beslutade i juni 2009 i enlighet med regering-

ens förslag. Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftsintresset i den fysiska planeringen. 

Ramen anger således de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenom-

råden.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara 

energikällor i Sverige och det ska bidra till ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Målet med syste-

met är att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 

2020 (Regeringen, 2009). Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras 

mellan åren 2012 och 2020. Den förnybara elproduktion som främst kommer att byggas ut inom ramen 

för systemet är vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme.
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22 Lokalisering och beskrivning 
av vindkraftanläggningen

Kapitlet kommer att beskriva den planerade vindkraftanläggningen, dess lokalisering och tekniska 

förutsättningar. Inledningsvis beskrivs också hur projektet valts fram i konkurrens med andra alternativa 

lokaliseringar. 

2.1 Lokaliseringsalternativ
Vind är en form av naturtillgång. Platserna där vinden finns i en sådan omfattning att den är möjlig att 

nyttja för vindkraft är dock begränsade. Miljöbalken anger i sin portalparagraf bl.a. att mark, vatten och 

fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk syn-

punkt långsiktig god hushållning tryggas. De politiska målen är att vindkraft ska byggas ut i stor omfatt-

ning inom de närmaste åren. Därför räcker inte en utbyggnad bara på den allra bäst lämpade platsen i 

Sverige, utan utbyggnaden måste ske på flera platser samtidigt. I det följande beskrivs hur EWFS går till 

väga för att ta fram de lämpligaste platserna för vindkraft i Sverige.

Identifiering av lämpliga områden för vindkraft

EWFS:s arbete med att välja ut områden som lämpliga för anläggning av vindkraft sker i stort i tre steg;

1. Lokalisering av gynnsamma vindlokaler inom Riksintresseområden för vindbruk samt inom områden 

som har fått stöd för vindkraft genom kommunala översiktplaner.

2. Lokalisering av områden som uppfyller kriterierna i steg 1, hyser få motstående intressen enligt of-

fentligt material samt analys av infrastruktur.

3. Lokalisering av områden som uppfyller kriterierna i steg 1 och 2 samt analys av särskilda intressen 

som inte återfinns i offentligt material, som t.ex. viktiga natur- och kulturmiljöer inom utredningsområ-

det.

För att välja ut områden med hög vindkapacitet i steg 1 har EWFS använt sig av MIUU-modellen, som 

är en kartläggning av vindpotentialen som har utförts av Meteorologiska Institutionen vid Uppsala 

Universitet. EWFS har även haft tillgång till vinddata från närliggande projekt, vilket styrkt MIUUs vind-

data. EWFS har även tagit hänsyn till vilka områden som pekats ut som riksintressen för vindbruk och 

som i kommunala översiktsplaner pekats ut som lämpliga för vindkraft. Delar av utredningsområdet 

är utpekat både som riksintresse för vindbruk och ingår i sin helhet i Robertsfors kommuns fördjupade 

översiktsplan för vindkraft.
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2I steg 2 har de infrastrukturella förutsättningarna analyserats och det har visats sig finnas bra alternativ 

för att ansluta anläggningen till elnätet. Förutsättningarna för transporter till området är också goda i 

och med närheten till väg E4. EWFS har tecknat arrendeavtal med berörda markägare.

För att säkerställa att den planerade vindkraftanläggningen inte konkurrerar med lokala intressen har, 

i steg 3, en förstudie utförts med fokus på naturvärden. Känsliga fågelarter belystes i förstudien och stu-

dien fördjupades därefter med inventeingar av havsörn och smålom. Kunskapsinsamligen i steg 3 har 

inneburit att utredningsområdets yta har fått minskas men också visat att Lanvallen kvarstår som en 

bra lokalisering för vindkraft. 

Redogörelse för alternativa lokaliseringar

I detta avsnitt kommer några andra projekt som också hyser goda förutsättningar för vindkraftetableringar 

att beskrivas lite närmare.

2.2 Nollalternativ

I detta avsnitt kommer konsekvenserna beskrivas som blir resultatet om utbyggnaden av vindkraftanlägg-

ningen vid Lantvallen inte kommer till stånd.
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22.3 Beskrivning av huvudalternativet

I detta avsnitt kommer anläggningen att beskrivas. Det kommer att handla om lokalisering, områdets 

lämplighet, utredningsområdet, vindkraftverken, hindermarkering, fundament, färdigställandearbeten, 

kringanläggningar, tillfartsvägar, mätmaster, elnät och nätanslutning, bygg- och drifttid, avveckling och 

återställning samt totalt markanspråk. 

Vindkraftanläggningen planeras nära byn Lantvallen i södra delen av Robetsfors kommun i Västerbot-

tens län. Utredningsområdet är 275 ha stort och beläget ca 10 km nordost om Sävar, på östra sidan om 

väg E4, se figur 1. Det ligger nära gränsen mot Umeå kommun. 

Utredningsområdet ligger 10 - 35 meter över havet och utgörs av flacka höjdpartier mellan Sävaråns 

och Dalkarsåns dalgångar. Området utgörs till allra största delen av skogsmark som är präglad av 

långvarigt skogsbruk. I området finns också gott om myrar, huvudsakligen näringsfattiga plana kärr. En 

mindre tjärn, Sverjstjärnen, finns också inom området.  

Totalt planeras upp till 7 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 240 m. Ansökan kommer att göras 

enligt ”boxmodellen”, dvs. att vindkraftverk med tillhörande infrastruktur kan placeras fritt inom utred-

ningsområdet, förutsatt att gällande restriktioner för ljud, skuggor etc. hålls. Anläggningen planeras 

att anslutas till Skelefteå Krafts närliggande 40 kV ledning som löper parallet med väg E4. Det innebär 

byggnationn av ca 2 km ny 40 kV ledning västerut från vindkraftanläggningen. 

EWFS kartlägger vindförhållandena vid Lantvallen, genom att analysera vindmätningssdata från den 

närliggande vindmätningsmasten tillhörande projektet Ivarsboda/Gryssjön. Utredningsområdet har 

god potential för just vindkraftsproduktion med en god medelvind, till största del låga naturvärden 

inom utredningsområdet och få motstående intressen. 

Robertsfors kommun har tillsammans med Bjurholms, Nordmalings, Umeå, Vindelns och Vännäs kom-

muner tagit fram ett gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft. Planen anger ut-

byggnadsområden och gemensamma riktlinjer för utbyggnad av vindkraft inom Umeåregionen. Planen 

antogs av kommunfullmäktige i respektive kommun under 2010. I planen presenteras Lantvallen som 

ett lämpligt område för utbyggnad av vindkraft.  
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3

2.4 Om samrådsprocessen

Här kommer det i den färdiga MKB:n att göras en kort beskrivning av samrådet. En utförligare samrådsre-

dogörelse kommer att följa med MKB:n som en bilaga.

0 5 10 km

±Lantvallen utredningsområde

1 Lokaliseringen av utredningsområdet Lantvallen i Robertsfors kommun.
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33 Landskapsanalys och 
samhällsförutsättningar

I kapitel 3 i MKB:n kommer de natur- och landskapsmässiga värden som finns i utredningsområdets 

omgivningar att beskrivas. Här redovisas de övergripande förhållandena gällande Natura 2000 och annan 

skyddad natur samt skyddade kultur- och friluftsmiljöer i det omgivande landskapet. Vidare redovisar 

kapitlet de samhälleliga förutsättningar som präglar området kring den planerade vindkraftanläggningen, 

dvs. befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och service.

3.1 Analys av det omgivande landskapet

I detta avsnitt utvecklas förutsättningarna för landskapet, dvs. geografi, topografi, naturgeografiska förhål-

landen och jordarter/berggrund.

Utredningsområdet vid Lant-

vallen är beläget i Robertsfors 

kommun och som närmast 

ca 1 km från bottenvikskus-

ten. Västerbottens kustland, 

där utredningsområdet är 

beläget, är starkt präglat av 

den senaste inlandsisen, inte 

minst i form av de processer 

som pågår än idag i form av 

landhöjningen. Hela utred-

ningsområdet har legat under 

hav, vilket bl.a. visar sig i de 

svallade bergstopparna med 

tunt jordtäcke och berg i 

dagen och de bördiga dal-

gångarna där havssediment 

avlagrats.

Landskapet är tydligt ut-

sträckt i nordvästlig- sydostlig 2 Utredningsområdet är beläget i ett kuperat skogslandskap med övervägande 
brukad barrskog. 
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3riktning och karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med övervägande brukad barrskog. I de flacka 

dalgångarna finns jordbruk med betesdjur och åkermark. Bebyggelsen är koncentrerad till dalgångarna, 

främst i anslutning till älvar och åar. Kustlinjen är flikig med endast ett fåtal öar. 

Lantvallen ligger i den mellanboreala vegetationszonen. Bergen är flacka och utgörs ofta av toppar med 

berg i dagen och däremellan liggande skogs- och våtmarksområden. Bergen, dalgångarna och havs-

vikarna är ofta utsträckta i nordväst-sydostlig riktning. Höjden över havet varierar kring utredningsom-

rådet från havsnivån upp till toppar på ca 30 - 40 m ö.h. som t.ex. Hallberget strax norr om Lantvallen 

som mäter 38 m ö.h. Västerut inåt landet är landskapet stigande och topparna ligger på 50-100 m ö.h. 

som t.ex. Stor-Skogsberget, 10 km väster om Lantvallen, med en topp på 126 m. Berggrunden består 

nästan helt av sura gnejser och jordarterna utgörs främst av svallad morän och berg i dagen på höjder-

na medan torv, älvs- och havssediment dominerar i dalgångarna.

Utredningsområdet vid Lantvallen utgörs av små höjder och mellanliggande skogs- och våtmarksom-

råden. Höjden över havet varierar från 10 till 35 m där den högsta punkten utgörs av Fäbodberget. 

3.2 Omgivande områden av riksintresse

I detta avsnitt redogörs för riksintressen och andra områden med höga värden som finns i utredningsområ-

dets omgivning.

Utredningsområdet för vindkraft sammanfaller delvis med ett riksintresseområde för vindbruk.

I omgivningarna inom ca 10 km radie från utredningsområdet finns tre naturreservat och totalt tio olika 

typer av riksintressen;

 • riksintresse för vindbruk,

 • riksintresse för järnväg,

 • riksintresse för väg, 

 • riksintresse för rennäring,

 • riksintresse för yrkesfiske,

 • riksintresse för sjöfart,

 • riksintresse för kulturmiljövård,

 • riksintresse för vattendrag,

 • riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 8 §, d.v.s. Natura 2000-områden samt

 • riksintresse för naturvård,

Tabell 1 och figur 3 och 4 visar samtliga riksintressen och naturreservat. Numrering i tabellen hänvisar 

till markering på kartan.
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3Tabell 1.  Områden av riksintresse eller av annat nationellt naturvärde inom 10 km från utredningsområdet. Nummer 
hänvisar till markering på kartan i figur 3 och 4.

Nr Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd (km)

1 Riksintresse för 
vindbruk

Område med goda vindförhållanden. Inom utred-
ningsområdet

2 Utrednings-
korridor för 
Norrbottnia-
banan

Riksintresse för 
järnväg - planerad

Planerad järnvägskorridor för Norrbotniaba-
nan, sträcka Umeå - Robertsfors (JU110).

0,2

3 Väg E4 Riksintresse för väg Viktig infrastruktur 1

4 Område 
Bullmark ner 
till Sävar

Riksintresse för ren-
näring

Särskilt viktigt område för renskötseln tillhö-
rande Rans sameby

5

5 Bottenviken Riksintresse för 
yrkesfiske - hav

Fångstområde för lax, sik och andra sötvat-
tensarter i Umeå skärgård, Täftefjärden.

7

6 Färjeled Riksintresse för 
sjöfart - farled

Sträckan Norrfjärden - Holmön (farledsklass 
2)

9

7 Kustled Riksintresse för 
sjöfart - farled

Sträckan Holmögadd - Rata Storgrund 
(farledsklass 2)

7

8 Ratan Riksintresse för 
kulturmiljövård    
(AC 12)

Hamnplats sedan 1600-talet med lämningar 
från sjöfartsepoken och vattenståndsmär-
ken från 1700-talet. I området finns även 
lämningar från 1809 års krig.

7

9 Sävarån Riksintresse för vat-
tendrag

Sävarån är skyddad mot vattenkraftutbygg-
nad.

4

10 Sävarån Natura 2000 
(SE0810436)

Outbyggd skogsälv med rikt växt- och djurliv.  
Arter och naturtyper skyddade enligt art- 
och habitatdirektivet.

5

11 Sävarån Riksintresse 
för naturvård              
(NRO-24-073)

Vattendrag, geovetenskap, myrkomplex, 
lövskog

8

12 Sjulsmyran Natura 2000 
(SE0810392)

Riksintresse 
för naturvård              
(NRO-24-136)

Naturreservat

Värdefull skogmyrmosaik med ingående 
naturtyper skyddade enligt habitatdirektivet.

Myrkomplex och skog

Skogmyrmosaik bestående av de tre my-
rarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran 
med skogklädda myrholmar samt omgi-
vande skogsmark. Våtmarkerna i stort sett 
opåverkat. Iordningsställt för besökare i 
norra delen av reservatet.

5,5
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3Nr Namn Skydd Bevarandevärde Avstånd (km)

13 Rickleå - Ra-
tankusten

Riksintresse 
för naturvård                
(NRO-24-082)

Kuststräcka (ca 20 km) med geologiska och 
ornitologiska värden. Det rikaste fågellivet 
återfinns på öarna vid Ricklefjärden med ko-
lonier av fiskmås, silvertärna och tobisgrissla.

3

14 Rataskär Natura 2000 
(SE0810031)

Naturreservat

En historiskt viktig plats med många forn-
lämningar. Ön består till stor del av häll-
marker och fina klapperstensfält. Skyddade 
naturtyper enligt habitatdirektivet. 

Skyddat för dess kustnära natur och histo-
riska värden. Reservatet är iordningsställt för 
besökare. Tillgängligt endast med båt.  

7

15 Skeppsviks-
skärgården

Riksintresse 
för naturvård              
(NRO-24-083)

Naturreservat

Geovetenskap, skog, flora, fauna.

Drumlinskärgård med långsmala öar som 
ligger nord-sydlig riktning. Besöksmål som 
kan nås till fots från norr, öarna nås med båt. 

10
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1
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6
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8

Lantvallen utredningsområde

Riksintresse för vindbruk

Riksintresse för järnväg - planerad

Riksintresse för väg - befintlig

Riksintresse för sjöfart - befintlig farled inkl. buffertzoner

Riksintresse för yrkesfiske - hav

Riksintresse för rennäring

Riksintresse för kultur

3 Karta över riksintressen avseende kommunikation, näringar, vindbruk och kultur i utredningsområdets omgivningar.
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3
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±Lantvallen utredningsområde

10km avstånd från utredningsomradet

Riksintresse för vattendrag

Natura 2000

# # # # #

# # # # #

# # # # #Riksintresse för naturvården

Naturreservat

9

14
13

12

11

10

15

4 Karta över riksintressen avseende natur samt naturreservat i utredningsområdets omgivningar.
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33.3 Robertsfors kommun
Robertsfors är en kustkommun i Västerbottens län belägen mellan Skellefteå i norr och Umeå i söder. 

Befolkningen uppgår till ca 6 700 personer, vilket ger en befolkningstäthet på drygt 5 invånare per 

kvadratkilometer. Knappt hälften av befolkningen bor i tätorterna Robertsfors, Ånäset och Bygdeå och 

av dessa är centralorten Robertsfors störst med ca 2000 invånare. Befolkningstrenden är svagt vikande 

sedan 1990-talet.

Väg E4 löper genom kommunen, ca 4 km öster om Robertsfors tätort, vilket ger goda möjligheter till 

pendling till utbildning, arbete och kulturupplevelser i de större städerna Umeå och Skellefteå. 

Arbetsmarknaden i Robertsfors domineras av tillverkningsindustri, som har traditioner tillbaka till 

1700-talet. Ca 20 % av de sysselsatta i kommunen arbetar inom tillverkningsindustrin, vilken utgörs av 

allt från högteknologi och elektronik till ytbehandling, gjuteri och verktygsindustri. Kommunen präglas 

även av jordbruksnäringen inom vilken 8 % av de sysselsatta återfinns. 

Robertsfors kommun har en väl utvecklad småföretagsamhet. År 2011 startades 43 företag vilket gjorde 

att Robertsfors det året var den kommun i Sverige där företagandet ökade mest, procentuellt sett. Den 

enskilt största arbetsgivaren är Robertsfors kommun.

3.4 Bygden kring utredningsområdet
Spritt i landskapet runt utredningsområdet finns enskilda boställen och mindre byar, bl.a. Nyvik, Ratu, 

Lantvallen, Gräsnäs och Gryssjön. Längs kuststräckan, som ligger ca 1 km från utredningsområdet, finns 

bebyggelse som används som både fritidshus och permanenta bostäder. Närmaste småort är Djäkne-

boda som ligger 4 km norr om utredningsområdet och närmaste tätort är Sävar som ligger 10 km söder 

om utredningsområdet. 

3.5 Annan planerad vindkraftanläggning
Inom 10 km från utredningsområdet planeras ytterligare en vindkraftanläggning. Vindin innehar till-

stånd att uppföra en anläggning med maximalt 45 vindkraftverk med en maximal höjd om 200 m inom 

området Ivarsboda/Gryssjön. Det tillstyrkta området för vindkraft ligger som närmast ca 2,5 km sydväst 

om utredningsområdet för Lantvallen.
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44 Konsekvensbeskrivning

I detta kapitel kommer förutsättningarna inom utredningsområdet samt konsekvenserna för miljön och 

människors hälsa och säkerhet av en vindkraftsutbyggnad vid Lantvallen att beskrivas. Konsekvenserna är 

de som bedöms kvarstå efter de åtaganden om skadeförebyggande åtgärder som kommer att redogöras 

för i vart och ett av temaavsnitten. Inledningsvis redovisas metodiken för konsekvensanalyserna.

4.1 Metodik
Kapitel 4 beskriver konsekvenserna av en vindkraftanläggning vid Lantvallen. För varje temaavsnitt om 

landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö o.s.v. beskrivs inledningsvis de förutsättningar som råder inom ut-

redningsområdet. Därefter listas de skadeförebyggande åtgärderna, som utgör åtaganden som EWFS 

kommer att använda i den fortsatta planeringen. Vidare beskrivs påverkan, effekter och konsekvenser 

som bedöms uppstå till följd av uppförande, drift och underhåll av vindkraftanläggningen efter att före-

slagna skadeförebyggande åtgärder vidtagits. Utredningsalternativet jämförs med nollalternativet, dvs. 

om ingen ytterligare vindkraft byggs i området (se beskrivning av nollalternativet i avsnitt 2.2).

Bedömningsgrunder och stegvis konsekvensanalys

Bedömning av påverkan och konsekvenser som uppstår på hälsa, miljö och naturresurser till följd av 

vindkraftsutbyggnaden analyseras och redovisas med utgångspunkt från bedömningsgrunder. Konse-

kvenserna bedöms i regel i en femgradig skala (se tabell 2). Bedömningsgrunderna preciseras för de 

alldra flesta temaavsnitten i en tabell.

Analysen av konsekvenser sker i flera steg, även om den inte alltid redovisas med alla steg i själva hand-

lingen:

Påverkan

Påverkan är det fysiska intrång som verksamhetsutövaren orsakar, t.ex. att en vägdragning orsakar en 

uppsplittring av ett sammanhängande skogsområde.

Effekt

Effekt är den förändring av miljökvalitet som uppstår där vägen dras fram, t.ex. sinande kallkällor eller 

förändrad vattenregim i en våtmark.

Tabell 2.  Konsekvensbedömningen för respektive temaavsnitt (landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, naturresurser 
osv.) är preciserad i en skala där grunderna för bedömningen redovisas.

Stora Måttliga Små Obetydliga Positiva
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4Konsekvens

Konsekvens är en redovisning av vad effekten får för innebörd, t.ex. att boende får hämta vatten i en 

annan brunn eller att torrlagda häckplatser för våtmarksfåglar innebär populationsminskningar. Kon-

sekvensens omfattning är en värdering av effekten efter föreslagna skadeförebyggande åtgärder med 

hänsyn tagen till vad effekten har för betydelse för olika intressen. Detta innebär att redan små intrång i 

värden av stor betydelse kan få stora konsekvenser.

Om inget annat anges redovisas enbart negativa konsekvenser från etableringen.

Säkerhet i bedömningarna

Redovisningen av konsekvenser är bedömningar av vad som kan förväntas uppstå till följd av den nya 

vindkraftanläggningen. Det är viktigt att betona att bedömningarna är förknippade med osäkerheter.

För var och en av de aspekter som belyses i miljökonsekvensbeskrivningen görs avslutningsvis ett för-

sök att redovisa vilka osäkerheter som präglar analysen. Säkerheten i bedömningen redovisas som stor, 

måttlig eller liten.

4.2 Landskapsbild

Detta avsnitt kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Konsekvenserna kommer att 

beskrivas med utgångspunkt från fotomontage från några olika platser i vindkraftanläggningens omgiv-

ning. Finns andra befintliga eller planerade vindkraftanläggningar i utredningsområdets närhet kommer 

också de kumulativa effekterna på landskapsbilden att beskrivas. Även hinderbelysningen kommer att 

behandlas.

Landskapsbild och konsekvenserna för denna är subjektiva begrepp som utgår från människans upp-

levelse av landskapet och sina omgivningar. Av denna anledning väljer vi att inte lägga in värderingarna 

positiv eller negativ när det gäller konsekvenserna för landskapsbilden. I stället redogör vi för hur stor 

förändringen av landskapsbilden bedöms bli (se tabell 3).

Utredningsområdet är beläget i ett svagt kuperat skogslandskap mellan Sävaråns dalgång i söder och 

Dalkarsåns dalgång i norr. Höjderna höjer sig ca 20 till 30 höjdmeter över de omgivande dalgångarna 

och höjdvariationen inom utredningsområdet är liten, endast några tiotals höjdmeter. I närheten av 

utredningsområdet finns en tillståndsgiven vindkraftanläggning (Ivarsboda/Gryssjön) där upp till 45 

vindkraftverk planeras.

Utredningsområdet syns från flera omgivande punkter i landskapet, men upplevs inte som utstickande 

eller dominerande på grund av de små höjdvariationerna. De omgivande dalgångarna och sjöarna lig-

ger på ca 5 till 10 m ö.h.  och den omgivande fritidsbebyggelsen ligger i huvudsak endast några meter 

över havsnivån. Detta innebär att det maximalt är 35 meters höjdskillnad mellan den lägsta punkten i 

omgivningarna och den högsta punkten inom utredningsområdet för vindkraft. 
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4Från utblickar över hav (från uddar och öar som vätter mot utredningsområdet samt båttrafik) kommer 

den planerade vindkraftanläggningen att synas väl, även på långt avstånd. Från land kommer vind-

kraftverken att bli väl synliga i huvudsak på nära håll. På längre avstånd kommer vindkraftverken i stor 

utsträckning att skymmas av mellanliggande skog och höjder. 

De planerade vindkraftverken kommer att synas tydligt från de öppna jordbruksmarkerna som huvud-

sakligen är belägna ca 1 - 4 km norr om utredningsområdet vid Nyvik och Djäkneboda. Vindkraftverken 

kommer också att synas väl från de delar av kuststräckan som vätter mot utredningsområdet, t.ex. 

Tärnögern och Hällögern. Bebyggelsen utmed kustlinjen vänder sig dock i stor utsträckning mot havet, 

bort från vindkraftanläggningen, vilket gör att förändringen blir mindre påtaglig. Vindkraftverken plane-

ras som närmast ca 1 km från väg E4 och anläggningen kommer synas från vägen.

Vindkraftverken kommer att synas från delar av besöksmålet Ratan som ligger ca 7 km nordost om ut-

redningsområdet. Från fyren som är belägen på Rataskär på 20 m höjd kommer vindkraftverken synas 

väl men inte dominera landskapsbilden på grund av det förhållandevis långa avståndet. Vindkraftan-

läggningen kommer även att uppfattas som sammanhängande med den intilliggande anläggningen 

Ivarsboda/Gryssjön. Från de lägre belägna besöksplatserna inom riksintresset bedöms sikten till stor 

del skymmas av mellanliggande skog och höjder. 

Tabell 3. Bedömningsgrunder för hur stor förändringen av landskapsbilden bedöms bli.

Stor  
förändring

Måttlig  
förändring

Liten  
förändring

Obetydlig  
förändring

Ingreppet är stort, 
anläggningen dominerar 
landskapet eller kon-
trasten mot omgivande 
landskap är stor, ett 
mycket stort antal män-
niskor berörs.

Ingreppet är stort. Kon-
trasten mot omgivande 
landskap är lokalt stor. 
Anläggningens domi-
nans över omgivande 
landskap är måttlig eller 
liten, ett stort antal män-
niskor berörs.

Ingreppet är måttligt. 
Anläggningens ingrepp 
i landskapet innebär att 
kontrasten och domi-
nansen mot omgivande 
landskap är liten, ett 
måttligt antal människor 
berörs.

Ingreppet är litet. An-
läggningen samverkar 
med landskapet eller 
kontrasten mot omgi-
vande landskap är liten, 
ett litet antal människor 
berörs.

Tabell 4.  Tabellen kommer att utvecklas under arbetet med MKB:n. Den kommer att redovisa omgivande bebyggelse 
med antal invånare, riktning mot vindkraftanläggningen, ungefärligt avstånd mellan närmaste del av utredningsområ-
det och centrala delen av orten/byn, höjd över havet i centrala delar av byn samt en bedömning av i vilken mån och hur 
vindkraftanläggningen kommer att bli synlig.

Bebyggelse, 
besöksmål

Inv Rikt-
ning

Av-
stånd 
(km)

Höjd 
(m ö h)

Foto-
mon-
tage nr

Bedömning

X-by XX N-NV X XX X Byn vänder sig i huvudsak mot 
XXsjön i sydväst, medan vindkraft-
anläggningen kommer att ligga i 
sydost. Några av vindkraftverken 
kommer att vara synliga från byn.
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44.3 Naturmiljö

En särskild naturinventering och en sammanställning av känd kunskap om utredningsområdets olika na-

turmiljöer har genomförts. Naturinventeringen kommer att utgöra en bilaga till MKB:n. Avsnittet kommer 

att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Resultaten av naturinventeringen kommer att ligga 

till grund för analysen av hur naturvärden kommer att påverkas.

En naturvärdesinventering genomfördes i området under juni 2015, se identifierade naturvärdesob-

jekt i figur 6. Under inventeringen identifierades totalt fem objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt 

naturvärde). Inga objekt bedömdes hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) eller naturvärdesklass 

1 (högsta naturvärde). Nedan följer en sammanfattning av den utförda naturinventeringen och tidigare 

kända naturvärden.

Skog

I stort sett all skog i inventeringsområdet har på något sätt varit föremål för modernt skogsbruk under 

lång tid. Tall är det dominerade trädslaget och de flesta skogarna består av planterad tall, både ung, 

medelålders och äldre. Trädskiktet karaktäriseras av likåldrighet och homogenitet. I den södra delen 

och i spetsen lägst norrut finns mindre grandominerade skogspartier. Spritt i området finns inslag av 

enstaka björk, sälg och asp. Det grandominerade partiet i den södra delen av inventeringsområdet, syd-

väst om Sverjstjärnen, är det enda skogsområ-

det som avgränsats som naturvärdesobjekt. 

Kring inventeringsområdets myrar finns skogs-

miljöer som påverkats av skogsbruk i mindre 

utsträckning. Här finns äldre tallar och en del 

död ved. 

Inom utredningsområdet finns fyra mindre 

områden som utpekats av Skogsstyrelsen 

som naturvärdesobjekt. Dessa ytor är dock 

till största del anmälda för avverkning. Vid 

naturvärdesinventeringen konstaterades att 

objekten till största del redan är avverkade el-

ler bestod av medelålders tallskog.

Under inventeringen identifierades ett skogligt 

objekt med naturvärdesklass 3 (objekt C i figur 

6), ett område med granskog. Av resterande 

områden skogsmark bedöms hyggen, ungsko-

gar samt medelålders och äldre planterade 

tall- och granbestånd ha lågt naturvärde. 5 Inventeringsområdet är hårt präglat av ett rationellt skogsbruk. 
Skogsbestånden karakteriseras av likåldrighet och homogenitet.



23

2015-09-23

4
A

D

B

C

E

0 0,5 1 km

±Lantvallen utredningsområde

Naturvärdesobjekt klass 3

Naturvärdesobjekt Skogsstyrelsen

Våtmarksinventeringen klass 2

6 Karta som visar identifierade naturvärdesobjekt och tidigare kända naturvärden inom utredningsområdet.
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4Våtmarker

Cirka en tredjedel av utredningsområdet täcks av myrar. Myrarna är främst näringsfattiga plana kärr 

med fastmattor eller mjukmattor av vitmossor bevuxna med i huvudsak flaskstarr, tuvull, taggstarr och 

vattenklöver. Många av myrarna har påverkats av dikning och har därmed fått en förändrad hydrologi. 

Detta tydliggörs av att många myrar har ett uppslag av unga björk- och tallplantor samt att synliga 

diken observerats kring flera av myrarna. 

Några, företrädesvis mindre, myrar är nästan helt opåverkade av dikning och har i regel högre naturvär-

den då de inte håller på att växa igen. Om diken finns är de gamla och påverkar inte längre myrarnas 

hydrologi i någon stor utsträckning.

I utredningsområdet identifierades fyra våtmarksobjekt med naturvärdesklass 3 (objekt A, B, D och E i 

figur 6) där ett av objekten inkluderar en tjärn. Övriga myrar bedöms hålla ett visst naturvärde.

Strax sydväst om utredningsområdet finns en våtmark som bedömts till klass 2 i länsstyrelsens våt-

marksinventering. 

Sjöar och vattendrag

I utredningsområdet finns tre mindre bäckar. Samtliga bäckar har rätats ut och avvattnar nu närlig-

gande myrar eller sumpskogar. Längs samtliga bäckar finns en mycket smal eller ingen skyddszon mot 

omgivande produktionsskog. I den södra delen av utredningsområdet finns en mindre tjärn, Sverjstjär-

nen. Tjärnen är omgiven av gungfly och har brunt, humusrikt vatten. 

Sverjstjärnen ingår I ett objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) som i övrigt består av 

myrar. Inga objekt med sjöar eller vattendrag bedömdes hålla naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) 

eller naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Bäckar bedöms hålla ett visst naturvärde.

Preliminär konsekvensbedömning

Naturen inom utredningsområdet består till största delen av produktiv skogsmark som är påverkad av 

modernt skogsbruk. De objekt som uppvisar ett påtagligt naturvärde (klass 3) är i första hand myrar 

med en naturlig hydrologi och vegetation. Myrarna är små och ligger utspridda i inventeringsområdet. 

Även ett mindre område granskog bedömdes ha påtagliga naturvärden. Vissa naturvärden är också 

knutna till några övriga myrar samt bäckar. 

Vindkraftetableringen bedöms vara möjlig att genomföra i stort sett utan att inkräkta på de områden 

som är speciellt känsliga för ingrepp eller hyser påtagliga naturvärden.
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44.4 Fåglar

Särskilda fågelinventeringar har utförts med fokus på områdets mest skyddsvärda arter. Som grund för 

dessa har en skrivbordsutredning av områdets förutsättningar för fåglar genomförts, med enövergripande 

sammanställning av vad som är känt kring förekomsten av ovanliga eller hotade arter i och kring utred-

ningsområdet. Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Resultaten av 

inventeringen och utredningen kommer att ligga till grund för analysen av hur fåglar kommer att påverkas. 

Dominansen av brukad barrskog gör att fågelfaunan inom och i närheten av utredningsområdet sanno-

likt nästan helt utgörs av skogslevande arter. Då utredningsområdet är beläget i Västerbottens kustland 

är det dock sannolikt att flertalet arter knutna till kusten och skärgården förekommer i regionen. Områ-

det passeras även årligen av stora mängder fåglar under sträcktid. 

Arter och artgrupper som kan vara av särskilt intresse med anledning av den planerade vindkraftetable-

ringen redovisas nedan.

Häckfåglar

Havsörn NT, FD

Havsörnen är knuten till vatten för sin föda och häckar utmed kusten i Västerbottens län. Det finns en 

känd förekomst inom några kilometers radie från utredningsområdet och observationer sker regelbun-

det i närheten av detta. Eftersom delar av trakten tidigare inte var så väl inventerade bedömdes det 

dock viktigt med mer underlag för att kunna be-

döma konsekvenserna för havsörn. Därför har en 

utredning och fältinventering med inriktning på 

havsörn gjorts under 2015, där bl.a. observationer 

av flygrörelser och indikationer på eventuella bo-

platser har insamlats i fält. Under inventeringen 

har ett nytt revir lokaliserats, och ett äldre revir är 

sedan tidigare känt. Båda ligger dock på längre 

avstånd från utredningsområdet (mer än 3 km). 

En fortsatt dialog med havsörnsgruppen inom 

Västerbottens ornitologiska förening kommer att 

föras.

Storlom FD och smålom NT, FD

Båda lomarterna är känsliga för störningar vid 

häckplatserna och särskilt för smålom föreligger 

risker för kollisioner och barriäreffekter. I denna 

del av Västerbottens län häckar smålommen i 

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter 
kan bli rödlistade om deras populationer 
befinner sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkort-
ning: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd 
(RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt 
hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de 
tre sistnämnda kategorierna kallas med en 
gemensam term för hotade arter. I denna 
rapport redovisas arter i dessa tre kategorier 
samt arter som är nära hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdata-
banken enligt internationella kriterier och 
revideras regelbundet. Den senaste rödlistan 
publicerades 2015.
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4små kustnära tjärnar och gölar och flyger till ha-

vet för att födosöka och hämta fisk till sina ungar. 

För att bedöma om det finns häckande lommar 

inom 5 km från utredningsområdet har en utred-

ning och inventering med inriktning på möjliga 

häckningslokaler för smålom och storlom 

genomförts under 2015.  Inventeringen visar att 

tre par smålom har revir i tjärnar i eller nära södra 

delen av utredningsområdet, och även ett par 

storlom finns i en sjö strax sydost om området.

Övriga häckfågelarter

God generell kunskap om häckfågelfaunan i 

denna del av kustlandet finns sedan tidigare, 

uppgifter finns bl.a. i den webbaserade databasen Artportalen och i underlagsrapporter från andra 

planerade vindkraftsprojekt i närområdet. Vilka övriga arter av våtmarksfåglar, skogshöns, ugglor och 

övriga rovfåglar som kan förekomma och i vilka livsmiljöer de hittas finns det därför en bra bild av. Ingen 

regelrätt inventering av andra fågelarter gjordes i fält men många observationer har ändå registrerats 

under de inventeringar av naturvärden, örnar, lommar och sträckfåglar som har gjorts i och kring utred-

ningsområdet.

Flyttande och övervintrande fåglar

I denna del av kustlandet finns numera god generell kännedom om hur sträcket av flyttfåglar ser ut. 

Data från många års sträckräkningar av ideella ornitologer finns tillgängliga i Artportalen, och riktade 

studier av flyttfåglar har också gjorts vid andra befintliga eller planerade vindkraftsprojekt i närområdet 

som Granberget, Täfteå och Sävar-Ivarsboda. Dessa studier visar bl.a. att kusten vid Sävar-Norum som 

helhet är en viktig sträcklokal för ett stort antal (tusentals) tranor och fjällvråkar då de tvärar över norra 

Kvarken mellan Sverige och Finland under sina flyttningar. Det totala sträcket av andra arter är även 

det omfattande, t.ex. sträcker regelbundet större antal övriga rovfåglar, gäss, sångsvanar och tättingar 

genom kustlandet.

Någon betydande rastplats (betesområde eller nattplats) för större fåglar som svanar, gäss och tranor 

finns inte inom 10 km från utredningsområdet. Närområdets barrskogsdominerade terräng bedöms inte 

heller ha större mängder övervintrande fåglar. Eftersom bytestillgången vintertid är begränsad bedöms 

få rovfåglar övervintra i regionen. Delar av fågelfaunan i regionen, t.ex. havsörn, ugglor och skogshöns, är 

dock till stor del stannfåglar och dessa rör sig i eller nära utredningsområdet även vintertid.

Fjällvråk NT, FD

Större delen av den svenska fjällvråkspopulationen övervintrar i Östeuropa och en stor andel passe-

rar över Kvarkenregionen under flyttningarna. Under främst april sträcker tusentals fjällvråkar in från 

Finland över kuststräckan mellan Nordmaling och Bygdeå. Väder och vind styr var och hur flödet når 

kusten men en stor andel brukar sträcka in där Kvarken är som smalast, mellan Holmsunds skärgård 

Fågeldirektivet

Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979. 
Det innehåller regler till skydd för samtliga 
naturligt förekommande och vilt levande 
fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter.

I direktivets bilaga 1 listas de fågelarter som 
är särskilt skyddsvärda.

Fågeldirektivet har implementerats i Art-
skyddsförordningen. Arter listade i direktivets 
bilaga 1 markeras med FD efter artnamnet.
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4och Norum. När de nått kusten fortsätter merparten med sikte mot fjällen, i riktning väst och nordväst. 

Några av dessa vråkar kan antas passera spritt på bred front över det planerade utbyggnadsområdet. 

Höststräcket i september-oktober pågår på liknande sätt, men möjligen följer en större andel av vrå-

karna kusten åt sydväst. Ett kontrollprogram för sträckande fåglar vid vindkraftparken i Hörnefors visar 

att fjällvråkar där inte visar lika starkt väjningsbeteende som många andra fågelgrupper, och att en del 

av sträcket passerar på ett höjdintervall där de skulle kunna utsättas för kollisionsrisk.

Trana FD

Tranan är en annan art som sträcker i stort antal genom Kvarkenområdet vår och höst. Häckande

tranor från Västerbotten och Norrbotten passerar kustlandet längs två sträckleder, en åt sydväst längs 

Norrlandskusten och en åt sydost, som korsar norra Kvarken. Merparten av de tranor som korsar Kvar-

ken gör det inom ett stråk längs kusten ungefär mellan Ånäset och Täfteå. Det är tydligt att vind- och 

siktförhållandena påverkar den rumsliga fördelningen av tranpassagen. Uddar vid Ånäset och Norum 

tillhör dock de platser där många tranor lämnar eller når fastlandet. Ett flerårigt kontrollprogram för 

sträckande fåglar vid Granberget, Robertsfors, visar att tranorna där ofta passerar inom det höjdinter-

vall där de skulle kunna vara utsatta för kollisioner med vindkraftverk.

Planerade fältstudier

För att få mer kunskap om de specifika förutsättningarna vid Lantvallen genomför Enetjärn Natur 

studier av flyttfågelsträcket vid utredningsområdet vår och höst 2015 . Målet är att kunna bedöma 

fågelsträcket över utredningsområdet vid Lantvallen i förhållande till sträcket öster om området (längs 

kusten) och väster om området (längre in i landet). Inventeringen fokuserar på rovfåglar och tranor 

men även andra i vindkraftsammanhang relevanta arter som flyger inom eller i anslutning till utred-

ningsområdet. Förutom art/artgrupp registreras även sträckriktning och flyghöjder i förhållande till 

höjden på vindkraftverk.

Preliminär konsekvensbedömning

Sammantaget bedöms konsekvenserna på den häckande fågelfaunan av en vindkraftsetablering gene-

rellt bli små. De livsmiljöer som påverkas är nästan uteslutande starkt påverkade av skogsbruk. 

Genom att registrera och kartlägga förekomster av smålom i anslutning till utredningsområdet samt 

havsörnens nyttjande av området kommer konsekvenser av en vindkraftetablering kunna bedömas 

för arterna. Skyddsavstånd kommer att tillämpas mot de förekomster av smålom som berörs. En viss 

påverkan på tätheterna av vanligare skogslevande fågelarter kan bli fallet, men påverkan bedöms bli 

begränsad och lokal. Det finns sannolikt få känsligare arter inom utredningsområdet och de som finns 

bedöms generellt inte vara särskilt utsatta för vindkraftsetableringar. Avståndet till kringliggande natur-

reservat och andra naturskyddade områden är tillräckligt stort för att störningarna på fågellivet i dessa 

ska bli obefintliga.

Området berörs främst av ett omfattande sträck av trana och fjällvråk, men även av en rad andra arter 

av rovfåglar, gäss och svanar m.m. Vilka konsekvenser en vindkraftsetablering inom utredningsområ-

det kan få för flyttande trana och fjällvråk m.fl arter är med dagens kunskap svår att bedöma. Risk kan 
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4också finnas för kumulativa effekter beroende på inverkan av andra befintliga eller planerade parker i 

närområdet. De planerade sträckstudierna vid Lantvallen, aktuell forskning i ämnet samt tillgängliga 

resultat från kontrollprogram för flyttande fåglar vid Hörnefors och Granberget kommer att bli viktiga 

underlag i bedömningen.

4.5 Övrig fauna och artskyddsförordningsarter

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Viktig information om områdets 

djurliv kommer bl.a. att insamlas genom en fladdermusinventering, kontakter med lokala jägare samt ge-

nom den allmänna samrådsprocessen och ligga till grund för analysen av hur övrig fauna och artskydds-

förordningsarter kommer att påverkas.

Vad gäller djurlivet kan man anta att området hyser de vanliga och utbredda däggdjuren i regionen. Det 

finns relativt gott om älg i trakten p.g.a. den stora andelen ungskog i kustlandet. Rådjur finns och andra 

allmännare arter såsom räv, mård, skogshare och ekorre förekommer säkert också i området. 

Fladdermusfaunan i området är dåligt känd och även hur flyttmönstret ser ut för fladdermössen i regio-

nen. Åtminstone sju arter av fladdermöss har hittats vid inventeringar i närliggande delar av kustlandet 

i Robertsfors och Umeå kommuner under de senaste åren. Det är dock oklart om alla arter har fasta 

förekomster i närheten. Naturmiljöerna vid Lantvallen tyder inte på att området har något betydande 

värde för fladdermöss. Under sommaren 2015 genomförs en inventering av fladdermusförekomsten i 

området vid Lantvallen. 
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44.6 Rennäring

Rennäringen är en av de verksamheter som kan påverkas av de förändringar som en ny vindkraftanlägg-

ning medför. I det fortsatta arbetet med MKB:n kommer det i detta kapitel att göras en presentation av 

rennäringens övergripande förutsättningar, dess status som näring och på vilket sätt nyttjandet av betes-

markerna har stöd i lagstiftning. Här kommer också att ges en redogörelse för kunskapsläget vad gäller hur 

renar och rennäring påverkas av olika ingrepp.

Utredningsområdet för vindkraft ligger inom Rans samebys vinterbetesmarker. I det fortsatta arbetet 

med MKB:n kommer samråd att ske med samebyn. 

Översiktligt om Rans sameby

Rans sameby är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Sorsele kom-

mun och sina vinterbetesmarker i Sorsele, Lycksele, Vindeln, Umeå, Vännäs och Robertsfors kommuner. 

Samebyn har 24 registrerade renskötselföretag som tillsammans får ha högst 10 000 djur i vinterhjor-

den. 

Markanvändning och årscykel

För att ge en bra förståelse för hur en vindkraftanläggning vid Lantvallen kan komma att påverka samebyn 

vid sidan av de förändringar som sker inom renskötselområdet i övrigt kommer det att göras en redogö-

relse nedan för de svårigheter som finns inom Rans samebys nuvarande marknyttjande inom hela dess 

betesområde. Avsnittet kommer att utvecklas under arbetet med MKB:n. 

Rans samebys markanvändning i närområdet

Denna aspekt kommer att utvecklas i det fortsatta arbetet med MKB:n. EWFS kommer att samråda med 

Rans sameby för att få underlag för en sådan beskrivning.

Områden av riksintresse för rennäringen

Ett område av riksintresse för rennäringen tillhörande Rans sameby ligger 5 km väster om utrednings-

området, se figur 3.
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44.7 Friluftsliv och turism

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Vad som framkommer under 

samrådet, under kommande besök i utredningsområdet och i kontakter med lokala föreningar, jaktklubbar, 

markägare m.fl. kommer att ge goda inblickar i hur området används av friluftslivet idag och hur friluftsli-

vet kan komma att påverkas.

Själva utredningsområdet kan nyttjas för jakt, svamp- och bärplockning samt rekreation. Utrednings-

området är tillgängligt via olika skogsbilvägar som leder till i området. 

Utredningsområdet ligger ca 1 km från kusten där det finns möjlighet till bad och naturupplevelser. 

Fritidsbebyggelse finns likt ett pärlband utmed kusten. 

Det finns inga utpekade besöksmål inom utredningsområdet. Närmaste besöksmål som framhålls av 

kommunen är Ratan (riksintressant område för kultur) som ligger ca 6 km nordost om utredningsom-

rådet. 

Preliminär konsekvensbedömning

I den utsträckning som utredningsområdet nyttjas för bär- och svampplockning, rekreation och jakt 

kommer upplevelsen av ostördhet att påverkas av den planerade anläggningen för vindkraft. Det kom-

mer dock även fortsättningsvis att vara möjligt att nyttja området för dessa aktiviteter. Påverkan på 

besöksmålet Ratan begränsas av det förhållandevis långa avståndet. Den preliminära bedömningen är 

att konsekvenserna för friluftslivets och turismens intressen kommer att vara små.
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44.8 Kulturmiljö

En arkeologisk utredning inklusive en kulturmiljöanalys har genomförts för projektet. Utredningen kommer 

att utgöra en bilaga till MKB:n. Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. 

Resultaten av utredningen och fotomontage kommer att ligga till grund för analysen av hur kulturvärden 

kommer att påverkas.

Den arkeologiska utredningen har genomförts av Landskapsarkeologerna inom hela utredningsområ-

det under sommaren 2015, och motsvarar en arkeologisk etapp 1-utredning. Nedan följer en kort sam-

manfattning av den utförda utredningen.

Vid den arkeologiska utredningen registrerades totalt elva objekt inom utredningsområdet, se figur 

7. Två av lokalerna var tidigare registrerade kolbottnar inom projektet Skog & Historia vilka återfanns 

och bedömdes. Även fyra nya kolbottnar identifierades, varav två med diffusa lämningar efter kojor. 

Förutom kolbottnar registrerades även två husgrunder efter lador, en intilliggande övergiven odlings-

mark, en ytlig täkt och ett möjligt bra boplatsläge. Fynden visar att utredningsområdet har nyttjats 

som utmarksområde för närbelägna byar och bruk. Lämningarna som hittats härrör från de senaste 

århundradena. Inga förhistoriska lämningar har med säkerhet kunnat identifieras även om den möjliga 

boplatsen som identifierades skulle kunna avse äldre järnålder. Tre av objekten har bedömts som övriga 

kulturhistoriska lämningar och sju stycken är registrerade som bevakningsobjekt. Sedan utredningen 

utfördes har en mindre justering av utredningsområdet gjorts varför ett av objekten (en kolbotten) är 

belägen utanför utredningsområdet.

Avseende kulturmiljöväden i omgivningarna framhålls i den utförda kulturmiljöanalysen tre kulturmiljö-

intressen som särskilt värdefulla; riksintresset Ratan (ca 7 km avstånd till utredningsområdet), odlings-

landskapet och bebyggelsen vid Djäkneboda (ca 4 km avstånd) samt delar av den gamla kustlands-

vägen som bedömts som särskilt värdefull. Påverkan på dessa kulturvärden kommer att belysas i den 

kommande MKB:n bl. a. med hjälp av fotomontage.

Preliminär konsekvensbedömning

Avstånden är förhållandevis långa till de kulturmiljöintressen i omgivningarna som skulle kunna på-

verkas negativt visuellt. Påverkan på landskapsbilden bedöms också begränsas till stor del av mel-

lanliggande vegetation och höjder. De kulturlämningar som nu är kända inom utredningsområdet har 

begränsad intrångskänslighet. Vindkraftanläggningen bedöms kunna uppföras utan att riskera att 

viktiga kulturmiljövärden går förlorade. 
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35 

 
Karta över de i bilagan redovisade objekten i utredningsområdet för vindkraftspark Lantvallen.  

Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2015. 
 
 

7 Kartan visar de objekt som identifierats genom den arkeologiska utredningen. Sedan utredningen utfördes har en mindre 
justering av utredningsområdet gjorts varför ett av objekten (LK 2015:132) nu är belägen utanför utredningsområdet. Kartan 
upprättad av Lena Berg Nilsson (ArcMontana). 
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44.9 Naturresurser

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Den naturinventering som genom-

förts och samrådet kommer att ligga till grund för en analys av om och i så fall hur utnyttjandet av natur-

resurser kan komma att påverkas. 

Markanvändningen inom utredningsområdet för vindkraft utgörs av renskötsel och skogsbruk (rennä-

ring behandlas i avsnitt 4.6). Huvuddelen av den mark som berörs är produktiv skogsmark. Marken ägs 

och brukas av privata markägare. Till följd av skogsbruket är vägnätet väl utbyggt kring utredningsom-

rådet.

Det finns ingen uppodlad mark inom utredningsområdet. Odlingsmarker finns dock spridda i landska-

pet runt utredningsområdet, särskilt norr om utredningsområdet i Nyvik och Djäkneboda.  

Inom utredningsområdet finns en grusförekomst. Utredningsområdet omfattas inte av några mineral-

rättigheter.

Enligt SGU:s brunnsregister finns det inga brunnar inom utredningsområdet.

Vindmätningar från den närliggande tillståndsgivna vindkraftanläggningen Ivarsboda visar att förut-

sättningarna för vindbruk är goda. 

Preliminär konsekvensbedömning

Den planerade vindkraftanläggningen kommer inte att påverka skogen som naturresurs mer än 

marginellt genom det bortfall av produktionsareal, vanligen ca 5 % av arealen, som sker till följd av 

anläggningsytor, vägar och ledningar. Det bortfall som ändå sker kan i viss mån kompenseras genom 

en bättre åtkomst till skogsmarkerna till följd av det utbyggda vägnät som blir ett resultat av vindkraft-

anläggningen. Den planerade vindkraftanläggningen kommer inte innebära något hinder för framtida 

nyttjande av grusförekomsten. En vindkraftanläggningen inom utredningsområdet skulle möjliggöra 

utnyttjandet av en ny naturresurs, vindbruk. Konsekvensen för nyttjandet av naturresurser bedöms 

därför bli positiv.
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44.10 Inftrastrukturella intressen

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. De uppgifter som framkommer 

under samrådet kommer att ligga till grund för en analys av om och i så fall hur luftfarten och Norrbotnia-

banan kan komma att påverkas. Samråd kommer att ske med Trafikverket, LFV och berörda flygplatser. 

Luftfart

När ett flygplan ska starta eller landa måste det följa på förhand bestämda rutiner, så kallade procedu-

rer. Procedurerna har utarbetats för att garantera hinderfrihet och därmed flygsäkerhet. Procedurerna 

är unika för varje flygplats, ser olika ut beroende på typ av navigeringshjälpmedel och sträcker sig över 

ett större område än de höjdbegränsade områdena i flygplatsens närhet. Detta innebär att byggnads-

verk långt från flygplatsen kan påverka hinderytan, kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude), för 

procedurerna. MSA-ytan utgår från flygplatsen och har en radie på 55 km. För flygplanens navigering 

i luftrummet krävs olika typer av navigeringshjälpmedel som t.ex. radar. Dessa hjälpmedel kan också 

störas av höga byggnadsverk.

Den planerade vindkraftanläggningen vid Lantvallen ligger ca 28 km från Umeå flygplats och hamnar 

således inom MSA-ytan för flygplatsen. Samråd kommer att ske med flygplatsen.

Norrbotniabanan

Korridoren för Norrbotniabanan löper parallellt med väg E4 och är av riksintresse för planerad järnväg. 

Utredningsmrådet sammanfaller inte med korridoren, men är beläget nära korridoren, på ca 170 m av-

stånd. Den aktuella korridoren avser sträckan Umeå - Robertsfors (JU110). EWFS kommer att samråda 

med Trafikverket krig denna fråga och säkerställa att vindkraftanläggningen inte kommer utgöra något 

hinder för den framtida järnvägen.  
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44.11 Ljud 

EWFS kommer att genomföra en särskild analys av ljudutbredning vid närliggande byggnader. Denna 

kommer att bifogas MKB:n och slutsatserna av analysen kommer att inarbetas i detta avsnitt. 

4.12 Skuggor

EWFS kommer att genomföra en särskild analys av skuggutbredning vid närliggande byggnader. Utred-

ningen kommer att bifogas MKB:n och slutsatserna av analysen kommer att inarbetas i detta avsnitt. 

4.13 Byggskedet

Generellt sett kan konsekvenserna av en vindkraftanläggning beskrivas som större i byggskedet än i 

driftskedet. I byggskedet är dock konsekvenserna tillfälliga och övergående. Avsnittet kommer att utveck-

las under det fortsatta arbetet med MKB:n.

4.14 Säkerhet

Avsnittet kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Här kommer bl.a. frågan om 

riskerna med iskast och isfall från vindkraftverken att belysas. Riskscenarier/möjliga oönskade händelser, 

sannolikheten för att de ska inträffa samt konsekvenserna om de inträffar kommer också att redovisas.
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44.15 Klimat- och miljöeffekter
Vindkraft är en förnybar energikälla som har stora globala miljöfördelar. Den ger inte upphov till miljö-

farliga utsläpp och den utnyttjar en resurs som är oändlig och gratis. Inom det svenska kunskapspro-

grammet Vindval utreds vindkraftens miljöpåverkan och den forskning som hittills gjorts visar på en låg 

lokal miljöpåverkan från vindkraft. Detta kräver emellertid att vindkraftanläggningarna placeras i lägen 

som är bra ur miljösynpunkt och att de människor som bor i närheten känner sig delaktiga i processen.

En bedömning av miljöeffekter från vindkraften bör göras ur ett större perspektiv. En utbyggnad av 

vindkraften innebär att negativa miljöeffekter, ofta av irreversibel karaktär, från andra energianlägg-

ningar kan reduceras, till exempel utsläpp av klimatpåverkande gaser från fossilbränsleeldade kraft-

verk. Vindkraftutbyggnad i Sverige möjliggör även ett minskat beroende av el från kärnkraft och därmed 

minskade miljö- och hälsoskador i uranets användningskedja, från brytning till avfall.

Ser man på effekterna på biologisk mångfald kan man inte bara granska de direkta effekterna av själva 

vindkraftverket och dess eventuella påverkan på arters livsmiljö utan man måste också ta hänsyn till 

att en fortgående klimatförändring bedöms ha en stark påverkan på de flesta arters livsbetingelser. En 

snabbare utbyggnad av vindkraften i Sverige påskyndar avvecklingen av fossilbränsleberoendet och 

bidrar därmed till att motverka klimatförändringarna.

4.16 Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen

Detta avsnitt kommer att utvecklas under det fortsatta arbetet med MKB:n. Analysen kommer att visa för 

vilka av miljökvalitetsmålen som vindkraftanläggningen kommer att bidra till måluppfyllelse.

Den nationella miljöpolitiken går ut på att till nästa generation (år 2020) kunna lämna över ett sam-

hälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen fastslagit 16 miljökvalitetsmål. Alla 

myndigheter och sektorer i samhället ska därför ta samma hänsyn till ekologiska aspekter som till 

ekonomiska och sociala när beslut fattas.

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en hållbar samhällsutveck-

ling och miljökvalitetsmålen är riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det 

bedrivs.
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44.17 Efterlevnad av miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken 5 kapitlet och vars efterlev-

nad är en aspekt som ingår i prövningen av ett projekts tillåtlighet och villkor. Normer kan meddelas av 

regeringen för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv.

Idag finns fem förordningar om miljökvalitetsnormer:

 • Havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341)

 • Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477)

 • Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)

 • Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)

 • Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Vindkraftetableringen vid Lantvallen bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

Etableringen kommer snarare att medföra att påverkan på luft och vattenmiljö totalt sett kan minska.
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55 Uppföljning

I det fortsatta arbetet kommer det att göras en bedömning om huruvida det är relevant att följa upp någon 

eller några av de konsekvenser som kan förväntas för vindkraftanläggningen. Det kan röra sig om någon av 

de aspekter där det finns en stor osäkerhet om konsekvenserna eller där de förväntas bli särskilt stora.



På uppdrag av


