
2012-07-30

Svenska Jägareförbundets syn på vindkraft

Svenska Jägareförbundet är en grön jägarorganisation och har en positiv grund-
inställning till förnyelsebar energi. Samtidigt konstaterar förbundet att en vind-
kraftsutbyggnad kan påverka såväl viltet som själva jaktutövandet. Därmed är det
enligt förbundets åsikt nödvändigt att ta hänsyn till eventuell inverkan på
möjligheterna att bedriva jakt vid vindkraftsetableringar. Kunskapen på området
är dock bristfällig och Svenska Jägareförbundet verkar därför aktivt för att bygga
upp kunskapen om vindkraftsetableringars inverkan på såväl människor som
däggdjur och fåglar.

Svenska Jägareförbundet gör följande bedömning av det aktuella
kunskapsläget:

• Vindkraftsanläggningar kan påverka förekomsten av fåglar negativt på upp

till ett par kilometers håll, främst genom att fåglarna delvis undviker

verken. Särskild störningskänsliga är änder, gäss, vadare och hönsfåglar,

det vill säga huvuddelen av de jaktbara arterna. Sträckande sjöfågel på-

verkas på längre avstånd än andra fåglar, men man kan räkna med effekter

på lokala populationer upp till 500 meter från verken för andra arter.

• Kunskapen om hur vindkraftsanläggningar påverkar landlevande däggdjur

är klart bristfällig och här behövs mer forskning. Dagens kunskapsläge

antyder att de stora rovdjuren troligen påverkas negativt, medan klövviltet

påverkas i mindre utsträckning. Osäkerheterna i dessa bedömningar är

stora, men kan avhjälpas genom vetenskapligt utformade uppföljnings-

program vid pågående och planerade etableringar.

• För större landlevande däggdjur uppstår eventuella effekter troligen i stor

utsträckning genom mänsklig störning under etableringen av verken och

under det kontinuerliga underhållet, snarare än genom buller och syn-

intryck från verken. Ofta får man dessutom en ökad trafik och ökat

friluftsliv i området, då man bygger ett vägnät in i tidigare oexploaterad

mark. Denna trafik kan ofta vara mer omfattande och störande än

nyttotrafiken.



• Ofta förses vägarna fram till verken med bommar och varningsskyltar. Det

finns dock idag inget krav från myndigheterna på att hägna in eller spärra

av området runt verk, vilket ibland felaktigt anges.

• Det finns goda möjligheter att utnyttja vägbankar, kraftledningsgator och

områden under vindkraftverk för att skapa foder och skydd. Därmed kan

en del av eventuella negativa effekter potentiellt minskas, samtidigt som

betesskador på produktionsskog rimligen minskar.

• I en del fall omfattas såväl nya som gamla vindkraftsanläggningar av

detaljplaneläggning. Inom detaljplanerat område krävs personligt

skottlossningstillstånd, vilket medför en kostnad för jakträttshavaren och

en begränsning i möjligheterna att ta med jaktgäster (som också måste

söka och beviljas personliga tillstånd i förväg).

Svenska Jägareförbundets ställningstaganden:

• Svenska Jägareförbundet anser att vindkraftsetableringar skall omfattas av

samma krav på miljöhänsyn, exempelvis när det gäller konsekvensanalys

och krav på lämplig placering, som vid annan exploatering.

• Svenska Jägareförbundet anser att alla jakträttshavare på marker inom 1

km från planerade vindkraftsverk regelmässigt skall kallas till lokala

samråd inför etableringar av vindkraft. Det gäller även arrendatorer.

• Svenska Jägareförbundet vill betona att det är av största vikt att delta i

lokala samråd samt förhandlingar om intrångsersättningar inför en

etablering. Detta är den enda möjligheten att kunna påverka placeringen av

verk, samt reglera nivån på eventuella ersättningar och tillgängligheten till

de områden som omfattas av exploateringen.

• Vindkraftsetableringar innebär minskad tillgång till vilt och påverkar

naturupplevelsen för jaktutövaren. Vindkraftsanläggningar innebär därmed

ett varaktigt intrång i möjligheterna att bedriva jakt under verkens hela

drifttid. Svenska Jägareförbundet anser att markägare skall kunna

kompenseras för detta intrång. På motsvarande sätt skall eventuell

jakträttsarrendator kunna kompenseras genom minskade arrendekostnader.



• Studier av jaktbara fågelarter visar att de störs och undviker verk på

ungefär samma avstånd som ger bullernivåer som uppfattas som störande

av människor. Därmed bör samma bullergränsvärde gälla för negativ

inverkan på viltförekomst, som för vad som anses utgöra störande buller.

Enligt Naturvårdsverkets riktvärden innebär det 40 dBA inom områden

med annat buller och 35dBA i friluftsområden och i områden med lågt

bakgrundsljud. Inom områden runt vindkraftsanläggningar med högre

buller nivåer anser därmed Svenska Jägareförbundet att jakträttshavare

skall kunna kompenseras ekonomiskt.

• Såväl äldre som nya vindkraftsanläggningar kan omfattas av en detaljplan.

Om så är fallet krävs skottlossningstillstånd, som är personliga och

tidsbegränsade, för att få jaga. I och med att tillstånden är personliga,

måste eventuella jaktgäster ha sökt tillstånd i förväg. Svenska

Jägareförbundet anser att detta utgör ett intrång vid en etablering, på

samma sätt som minskande viltstammar. Därmed skall jakträttshavaren

enligt förbundets åsikt dels kunna kompenseras för avgiften, dels kunna

kompenseras för den begränsade möjligheten att ta med jaktgäster.

• Svenska Jägareförbundet anser att man i största möjliga utsträckning skall

utnyttja områdena runt vindkraftsetableringar för att skapa positiva värden

för den biologiska mångfalden, inklusive viltet. Jordbruksverket har tagit

fram bra rekommendationer för hur detta kan ske i odlingslandskapet, men

man bör även ta fram motsvarande förslag på åtgärder i skogsmiljö.

Frågor om vindkraftens inverkan på vilt och möjligheterna att bedriva jakt
besvaras av Svenska Jägareförbundets Vilt- & naturvårdsstrateg Fredrik Widemo.
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