












Bolaget bedömer att de totalt kommer att behöva förstärka cirka 25 km av befintliga skogsbilvägar. Vad
det gäller anslutningsvägarna bedömer bolaget att cirka 14 km behöver förstärkas. Den sammanlagda
sträckan väg som behöver förstärkas bedöms i dagsläget bli cirka 40 km väg. Se kartor i bilaga 1 till
kompletteringarna.
Vägarna är i olika skick vad det gäller bredd, kurvradier och bärighet, därför kan i dagsläget endast
schablonvärden för överbyggnad användas för att bedöma hur stora mängder av byggnadsmassor som
kommer att krävas. För schakt- och fyllnadsmassor eftersträvar bolaget massbalans inom projektet.
Nya vägar dimensioneras enligt typsektion1 och 2 i bilaga 2 till kompletteringarna. Befintliga vägar som
ska förstärkas byggs upp till motsvarande typsektion 1. Tillämpning av typsektion ger nedanstående
ungefärliga mängder:

Vad gäller utformning med eller utan avskärande diken, se även punkt 3, Urgrävning/flytande vägar.

Länsstyrelsen har begärt att bolaget bedömer vilket säkerhetsavstånd som krävs mellan vindkraftverken
och identifierade jaktkojor för att undvika fara för besökarna. Jaktkojorna ägs indirekt av bolaget eller av
markägare som bolaget har avtal med. Bolaget anser att jaktkojor/fäbodar inom vindparksområdet inte
ska behandlas som fritidshus då de inte kommer att användas som sådana. Däremot kan människor
uppehålla sig vid dem i samband med jakt.
Risker föreligger främst vintertid i samband med att snö och is kan lossna från vindkraftverkens rotorer.
Elforsk har tagit fram rekommendationer för skyddsavstånd mellan vindkraftverk och platser där
människor uppehåller sig. Dessa finns redovisade i ”Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat –
nedisning, iskast och avisning”, Elforsk rapport 04:13. Det rekommenderade riskavståndet för iskast när
vindkraftsverket är igång är lika med en och en halv gång summan av vindkraftverkets rotordiameter och
navhöjd. Detta motsvarar med aktuella mått (120+130)m * 1,5 = 375 m. Samtidigt visar forskningen att
riskerna för olyckor med iskast är minimala.
Bilaga 3 till kompletteringarna visar en karta över vindkraftverken samt säkerhetszonen om 375 m. Även
de fritidshus, jaktkojor och fäbodar som identifierats i närheten av vindparken och kan ligga inom 1 km
avstånd från ett vindkraftverk syns i kartan. Av dessa ligger en fäbod (Prästvallen, nr 23 i kartan, ägs av
Härnösands stift som bolaget har ingått avtal med), samt en jaktkoja nr 41 (Glåvallen, ägs av Persson
Invest och därmed indirekt av bolaget) inom säkerhetsavståndet om 375 m. Vid dessa platser kommer
bolaget att sätta upp skyltar som varnar för fallande is på stugorna.

Karta naturvärden
Länsstyrelsen har begärt en större, kompletterande karta över naturvärden. Denna redovisas i bilaga 4 till
kompletteringarna. Kartan ska läsas tillsammans med den kompletterande naturvärdesinventeringen som
redovisas i bilaga 8.
Urgrävning/flytande vägar
Vägar kommer i normalfallet att anläggas enligt typsektion 1 i bilaga 2 till kompletteringarna med
avskärande diken. Där vägar anläggs över torvmark kommer torven att grävas ur till fast botten och
marken återfyllas med sprängsten enligt typsektion 2 i bilaga 2. I normalfallet utformas vägen utan
avskärande diken. I de fall torvmäktighetens djup överstiger cirka två meter kan vägarna utformas
”flytande”, utan urgrävning och återfyllning och utan avskärande diken. Vägarna behöver dock
detaljprojekteras för att kunna avgöra vilken anläggningsmetod som är mest lämplig.
För att avgöra över vilka torvmarker/myrar vägarna kommer att anläggas med urgrävning respektive som
flytande krävs geotekniska undersökningar som visar torvmäktigheten i berörda myrar. Eftersom sådana
undersökningar ännu inte utförts går det inte i dagsläget att säga vilken metod som kommer att tillämpas
på vilken torvmark.
Om bolaget måste vidta åtgärder som omfattas av tillståndsplikt kommer bolaget att ansöka om tillstånd
efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Skyddsåtgärder enligt naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen gjordes när bolaget hade tagit fram en första layout. Efter att området
inventerats och att utredningen av motsatta intressen i området gått framåt tog bolaget fram en ny layout
som anpassats efter konfliktpunkter med motsatta intressen. Hänvisningar och numrering av
vindkraftverk i naturvärdesinventeringen stämmer därför inte överens med den aktuella layouten. Dessa
måste därför läsas med hänvisning till aktuell layout.
Hottögsrun
Vindkraftverken kring Hottögsrun har i rapporten från naturvärdesinventeringen nummer 6, 11, 16, 23,
26, samt 41-46. I den aktuella layouten är verken färre och har nummer 25-33, 44-47. I det området har
några verk tagits bort ur layouten och vägdragningen justerats, delvis enligt åtgärdsförslag i
naturvärdesinventeringen. Därmed berörs färre av de inventerade naturvärdena. Vägdragningen mellan
verken 44, 33, 31 och 30 (aktuell layout!) berör fortfarande ett antal identifierade högre naturvärden.
Vindkraftverk nr 46 i ursprunglig layout som inventeringen hänvisar till har flyttats enligt åtgärdsförslag. Se
karta nedan.

Bild 1. Identifierade naturvärden - Hottögsrun

Svarttjärnåsen
Inventeringen hänvisar till en befintlig väg på Svarttjärnåsen. Befintliga vägar kommer att användas så
långt det är möjligt. Se även sidan 6: Naturhänsyn på Svarttjärnåsen och Oxögberget.
Oxögberget
På Oxögberget har de planerade vägarna fått en ny dragning som undviker inventerade naturvärden.
Generell hänsyn kommer att visas vid anläggningen av vägen. Se även sidan 6: Naturhänsyn på Svarttjärnåsen
och Oxögberget.
Tjärbackhöjden
De planerade vägarna fram till vindkraftverken har fått nya förslag till sträckningar som undviker de flesta
identifierade naturvärden.

Bild 2. Identifierade naturvärden – Tjärnbackhöjden och Svarttjärnåsen

Öster om Långtjärnen
Vindkraftverk nr 38 (nr 4 i aktuell layout) har flyttats österut i den aktuella layouten enligt åtgärdsförslag i
naturvärdesinventeringen och vägdragningen justerats. I den mån det är möjligt utanför den intilliggande
myren. Vindkraftverk nr 29 och nr 50 i den ursprungliga layouten utgår i den aktuella layouten.
Vackerbackarna
Vägen kommer i möjligaste mån att dras utanför myren enligt åtgärdsförslag.
Brännvallknipparna och Dolpflon
Vid avverkning för väg fram till etableringsytan kommer äldre tallar att sparas i den mån det är möjligt i
enlighet med åtgärdsförslag.

Bild 3. Identifierade naturvärden – Brännvallknipparna, Dolpflon och Vackerbackarna

Moberget och Vanåshön
Samtliga vindkraftverk som i den ursprungliga layouten planerades till Moberget och Vanåshön utgår i den
aktuella layouten.
Planerade naturreservat
Länsstyrelsen har begärt att bolaget ska visa vilken hänsyn som visas mot tre planerade naturreservat vid
Prästvallen-Korssjötjärnbäcken. Kartan i bilden nedan visar möjliga placeringar av vindkraftverken relativt
de planerade naturreservaten. Några av de tänkta kraftverksplaceringarna ligger nära de planerade
reservaten, men inga vindkraftverk eller vägar kommer att placeras inom dessa områden.
Bolaget har i tidigare kontakter med länsstyrelsen diskuterat och fått bekräftat att det är en tillräcklig åtgärd
att undvika de planerade reservatens gränser.

Bild 4. Planerade naturreservat

Sandtjärndalens naturreservat
En av höjderna som är lämpliga för vindkraftverk ligger i nära anslutning till Sandtjärndalens
naturreservat. En tänkt placering av ett vindkraftverk ligger nära reservatet, men varken vindkraftverk eller
väg fram till etableringsytan kommer att göra några intrång i reservatet. Se karta i bild 5 nedan. Skog
kommer att avverkas för att ge plats åt vindkraftverkets etableringsyta, samt av säkerhetsskäl ett område
runt denna. Inga åtgärder kommer att utföras inom reservatet. I detaljprojekteringen kommer bolaget att
sträva efter att vindkraftverket och etableringsytan förläggs så långt som möjligt från naturreservatets
gräns. I den första layouten (se bilaga 7) som var optimerad utifrån energisynpunkt fanns det med tre
vindkraftverk som låg inne i naturreservatet, dessa verk har nu tagits bort.

Bild 5. Sandtjärndalens naturreservat.

Naturhänsyn på Svarttjärnåsen och Oxögberget
Enligt naturvärdesinventeringen hänger de höga naturvärdena på Svarttjärnberget ihop med äldre
granskog med lågor och torrakor samt en ravin med grova granar och lodytor. Ett flertal tickor och
vedsvampar kunde identifieras.
Det är framför allt vägdragningen som hamnar i konflikt med identifierade naturvärden. Bolaget kommer
därför i detaljprojekteringen att styra vägdragningen så att äldre, grova träd sparas från avverkning. För att
bevara arterna är det viktigt att de har fortsatt tillgång till substrat. Därför kommer lågor att märkas upp
och flyttas bort från tänkt vägdragning och etableringsytor till mer ostörda ytor. Ravinen med lodytor och
grova granar kommer inte att påverkas då den inte berörs av vägdragning eller någon etableringsyta.
Oxögberget består till stor del av äldre granskog i höjdläge, men även medelålders skog och myr. Höga
naturvärden förekommer spritt över området. Sedan inventeringen har placeringen av vindkraftverken
förändrats och den planerade vägen har fått en annan sträckning. För att högre naturvärden ska påverkas
så lite som möjligt ska äldre grova träd märkas ut och sparas från avverkning i den mån det är möjligt.
Lågor flyttas till ostörd mark för att de vedsvampar som identifierats ska ha fortsatt tillgång till substrat.
Vägar dras så långt som möjligt på fast mark utanför myrarna. Några kortare passager krävs dock längs
vägsträckan mellan verk 20 och 34 (aktuell layout).
Kompletterande naturvärdesinventering
Den naturvärdesinventering som bolaget lät utföra 2009 har kompletterats under sommaren 2012.
Kompletteringen redovisas i sin helhet i bilaga 8. Bolaget har beslutat att följa de rekommendationer som
framgår av den kompletterande naturvärdesinventeringen i sin helhet. Det betyder att utformningen av
vindparken (placering av vindkraftverk och vägdragningar) kommer att justeras i detaljprojekteringen för
att visa hänsyn mot de höga naturvärden som utpekas i inventeringen.
Kungsörnsinventering
Bolaget har låtit inventera Moskogen och dess närområden för örn (främst kungsörn, men även havsörn).
Först bedrevs örnspaning under vårvintern 2010 som senare kompletterades med boletning från
helikopter och från marken senare på säsongen. Se inlämnad rapport, bilaga till bolagets tillståndsansökan.
Inventeringen följdes upp med en ytterligare inventering 2011 med fem dagars örnspaning under
vårvintern och två dagars boletning under juni samma år. Bolaget anser därmed att de gjort en fullgod
inventering med uppföljning och avser inte att följa upp den med ytterligare inventeringsarbete.
Numrering av vindkraftverk
Eftersom bolaget lät utföra naturvärdesinventeringen i ett tidigt skede av projektet gjordes den efter en
ursprunglig layout. Denna layout har sedan ändrats efter hänsyn till olika motstående intressen. Senare
utredningar (buller/skugg-utredning, luftrumsutredning) är därför gjorda efter en senare layout. En karta
med aktuell layout och numrering av vindkraftverken presenteras i bilaga 1B. Den numreringen stämmer
överens med numreringen av vindkraftverken i buller/skuggutredningarna samt luftrumsutredningen.

I bilaga 5a och 5b till kompletteringarna finns buller- och skuggutredning tillsammans med kartor som
visar utbredning av buller- respektive skuggpåverkan. I kartorna finns fritidshus och jaktjojor markerade.
Dessa finns även redovisade i en förteckning i bilaga 5c.
De gällande riktlinjerna för tillåtna maxvärden för buller- och skuggpåverkan (max 40 dB(A) vid fasad och
8 tim skuggtid/år) överskrids vid ett privat fritidshus (nr 12 vid Djupdalstjärnen) enligt ansökt maximal
installation om 50 turbiner. JP Vind åtar sig att säkerställa att gällande tillåtna maxvärden inte överskrids
vid någon fritidsfastighet utifrån slutlig detaljplanerad layout och turbinval. Under de 3,5 år som
vindförhållande mätts i Moskogen så innebär visade vindriktningarna på att fritidsfastigheten vid
Djupdalstjärnen ytterst sällan skulle riskera utsättas för ljudnivå över 40 dB(A). Flera olika lösningar skulle
dock kunna vara aktuella med bibehållna turbinplaceringar.

Utvecklingen går framåt och ”tystare” turbiner finns att välja på. Det finns även möjlighet att styra
turbiner när risk för ljudnivå riskerar överskridas. Bolaget för diskussioner med ägaren om den framtida
utvecklingen. I övriga fall ligger nivåerna vid samtliga fritidshus under riktvärdena. Bolaget förfogar
genom indirekt ägande eller avtal över jaktkojor och fäbodar och anser att dessa inte ska räknas som
fritidshus då de inte används som sådana. Därmed omfattas de inte av riktlinjer för buller/skuggvärden.

Vindkraftverken behöver stå på platser med god vind liksom att de behöver ett avstånd på minst
3-4 rotordiametrar mellan sig för att det ska finnas förutsättningar för full produktion. Utifrån detta har
JP Vind tagit fram en layout där placeringen dessutom har skett med hänsyn till olika natur- och
kulturvärden. Ambitionen har varit att producera så mycket förnybar energi som möjligt med minsta
möjliga intrång i värdefull natur/kulturmiljö.
Länsstyrelsen menar att ett av vindkraftverken stör det visuella intrycket när parken betraktas från
Hottögsfjället, (sydväst om Moskogen) utifrån det fotomontage som bolaget tagit fram. De anser därför
att bolaget bör redogöra för alternativa utformningar av vindparken för att kunna minska påverkan på
landskapsbilden. Utifrån att många parametrar styr placeringen av vindkraftverken är det inte möjligt att
placera verken endast utifrån ett rent visuellt perspektiv. Upplevelsen av verkens inbördes placering
förändras också med betraktarens position. Det skulle därmed krävas ett mycket stort antal alternativ för
att kunna utvärdera vilket som sammantaget skulle vara mest lämpligt från samtliga betraktelsepunkter
som skulle inkluderas.
Bolaget anser att den visuella störning som länsstyrelsen påpekar är försumbar. Hottögsfjället ligger
utanför de frekvent använda turiststråken. Det kan därmed inte räknas som en plats varifrån många
människor kommer att betrakta parken. Utifrån Hottögsfjällets avlägsna läge och det stora antal alternativ
som skulle behövas för att utvärdera dem anser bolaget att det inte finns tillräckligt starka skäl till att ta
fram fler placeringsförslag.
Länsstyrelsen har även efterlyst en visualisering som visar vindkraftverken i rörelse med hinderbelysning
under skymning. Bolaget hänvisar till sin webbplats:www.jpvind.se, där en sådan visualisering finns
tillgänglig.

Bolaget har låtit Jamtli utföra en arkeologisk utredning av det totala vindparksområdet. Enligt resultaten
från utredningen kommer inga vindkraftverk att hamna i konflikt med några lagskyddade fornlämningar.
Sedan den utredningen togs fram har inga förändringar av layouten gjorts som lett till att något
vindkraftverk hamnat nära eller i anslutning till någon fornlämning. Eventuella framtida förändringar
kommer att göras med hänsyn till identifierade fornlämningar.

Skoterled
Bolaget har varit i kontakt med Järpen-Undersåkers Snöskoterklubb och undersökt var klubben har leder i
Moskogen. Kartan nedan redovisar sträckningen för den led som finns genom området. Enligt klubben är
trafiken längs leden liten och klubben ser inga konflikter mellan deras verksamhet och en
vindkraftsutbyggnad. Befintliga vägar och nya, planerade vägdragningar korsar leden, men bedöms inte
utgöra något hinder för fortsatt skotertrafik. Om hinder skulle uppstå kommer bolaget att ordna
ersättningsled på den sträcka som berörs i samarbete med skoterklubben.

Bild 6. Skoterled genom Moskogen

Påverkan på naturturism
JP Vind har lagt stor vikt vid att lyssna och ta in synpunkter från näringsliv, allmänhet och kommunen
utifrån en möjlig etablering av vindkraft i Moskogen. Under 2011 deltog JP Vind på olika arrangemang i
Åre i syfte att ytterligare samla in synpunkter samt att berätta om förutsättningar kring vindkraft i
Moskogen. Bland annat ställde JP Vind ut på bymöte om Åres framtid, Molanda Flygdagar i Järpen, Åre
höstmarknad och Åredagen. JP Vind var även deltagare och talare på flera arrangemang som t.ex.
Kapitalmarknadsdagar i Åre samt Infrastrukturkonferens i Åre. Som komplement till tidigare samråd bjöd
även JP Vind in till Öppet hus dag i Järpen hösten 2011 där vi samlade den expertis som hjälpt till att
utreda Moskogenområdets lämplighet. Här gavs tid och möjlighet att samtala kring de utredningar som
utförts.
JP Vind har även haft samtal med företag inom naturturism i Moskogen om eventuell påverkan. Vid något
fall kunde JP Vind påvisa nästan identisk verksamhet på annan ort som numera har en
vindkraftsetablering i sitt verksamhetsområde och där den turismnäringen ej fått någon negativ påverkan
från etablering av vindkraftsparken. Lösningen var istället att kunna erbjuda dessa kunder både besök
inom ett vindparkområde samt områden där inte vindkraft är byggt. JP Vind erbjöd sig att hjälpa till med
att identifiera kompletterande områden där inte vindkraft planerar byggas.
JP Vind har även inhämtat kunskap samt bjudit in föredragare med erfarenheter från olika genomförda
etableringar i turismområden. Bland annat har Lars Thomsson (Vindkraftssamordnare och före detta
kommunalråd på Gotland) föredragit vid flera tillfällen i Jämtland och Åre. Hans erfarenhet grundar sig på
30 år av vindkraft på Gotland men även från andra platser i Sverige. Lars beskrev att turismen och
vindkraften går hand in hand, det finns inget som visar på en negativ utveckling av turismen på de platser
där det finns vindkraftparker.

Utifrån ovan är JP Vinds bedömning att den planerade vindkraftverksamheten skulle innebära ingen eller
begränsad påverkan på befintlig turismnäring. JP Vinds bedömning är att den begränsade påverkan i
huvudsak skulle innebära att viss naturturismnärings verksamhet skulle kunna behöva anpassas något men
att negativ effekt på omsättningen ej är trolig.
JP Vind känner ett mycket starkt stöd ifrån Åres näringsliv där bland flera även Skistar är tydligt för. 65
företagare i Åre kommun har ställt sig bakom en skrivelse där man ser positivt på vindkraft i Moskogen
och där man även är intresserade att se över möjligheten för eget ägande i förnyelsebar energiproduktion
från vind i Moskogen. Här tror vi likt Åreföretagen att det finns ett reellt värde både för Åre som
kommun, företagen och kommunens invånare. Åre kan ta ytterligare steg till att vara en miljömedveten
turistdestination. JP Vind har bland annat utifrån önskemål beslutat och erbjuder delägarskap för både
allmänhet, företag och kommun.

Avseende frågan vad som är lämpligt gällande vägdragning, elnät etc;
Samebyn anser att allt arbete under uppbyggnadsfasen måste ske i nära samklang med samebyn. Om
arbetet sker under tiden då området nyttjas för renbete är det nödvändigt med dialog för att anpassa
arbetet. Gällande möjligheter att nyttja andra marker under uppbyggnadsfasen kan detta vara en
konsekvens av störningen men ej ett aktivt val.
Gällande konsekvenser vill samebyn tillägga följande: Varje sameby är unik och renar kan bete sig på ett
sätt vid ett tillfälle, men helt annorlunda vid ett annat tillfälle. Det är därmed svårt att på förhand förutsäga
de exakta konsekvenserna för rennäringen. Samebyn vill poängtera att de faktiska konsekvenserna kan ses
först några år efter idrifttagande av parken och de menar därför att det är viktigt med en god dialog mellan
parterna under vindkraftsprojektets alla faser. Dock finns det studier från bland annat Norge som påvisar
att renen ändrar beteende vid vindkraftsanläggningar. Noteras bör också att det är sannolikt att parken
kommer att medföra störningar även utanför området, vilket har konstaterats vid forskning om bland
annat vindkraft.
Etableringen av vindkraft kommer att medföra en förlust av betesmark för rennäringen. Eftersom arealen
som går förlorad kan anses som mindre bedöms konsekvenserna med avseende på förlust av betesmark
bli av mindre karaktär. Vid en bedömning om påverkan på rennäringen måste man dock utgå från vilken
funktion området har för samebyn. Det måste beaktas att renen är i behov av stora arealer vilket innebär
att en fragmentisering av området kan komma att innebära att hela områdets funktion påverkas.
Nyttjande av området
Samebyn har under de senaste åren nyttjat området i och om kring Moskogen. Området är
vinterbetesmarker för samebyn och på grund av ökad fragmentisering inom samebyn har och är området
viktigt. Under den senaste 10 årsperioden har området nyttjats mer eller mindre av samebyns medlemmar
undantaget 2011. Dock skall det noteras att det ofta finns strörenar kvar i området. Området är också
ytterst viktigt när det är dåligt bete vintertid och övriga marker inom samebyn är låsta. Renen väljer då att
stanna på området i stället för att vandra ner i skogslandet. I arbetet med renskötseln så styr samebyn ofta
renarna mot området eftersom topografin är gynnsam.
Övriga verksamheter
Inom samebyns område finns idag flertalet planerade verksamheter samt flera driftsatta verksamheter. En
vindpark under uppbyggnad, Mullberg, finns inom samebyns vinterbetesmarker. Vidare finns ytterligare

två parker i projekteringsfas inom vinterbetesmarkerna. Utöver detta så finns stora turistanläggningar i
Bydalsfjällen/Gräftåvallen samt Klövsjöfjällen som påverkar samebyn.
Vad gäller renskötselrätten och dess speciella särdrag skall noteras Högsta Domstolens dom meddelad den
27 april 2011 i det sk Nordmalingsmålet, mål nr T-4028-07. Flertalet av HD:s uttalande har direkt bärighet
i detta ärende främst vad gäller synsättet på betesområde samt de speciella särdrag som utmärker
rennäringen. Det bör noteras att HD har uttalat att det faktum att berörd sameby inte nyttjat
betesområdet under än tidperiod betyder inte att området i sig är mindre viktigt utan baseras på
renskötseln särdrag. Nedan följer ett utdrag ut domen.
Ur: mål nr T-4028-07 (Nordmalingsmålet)
27. De renar som är aktuella i målet flyttar varje år från gränstrakterna mot Norge i fjällen ned till det svenska kustlandet och
åter. Olika faktorer styr renens vandringar, men främst är det tillgången till föda. Renen har en unik förmåga att bryta ned och
tillgodogöra sig energiinnehållet i lavar. Vintertid utgör renlavar upp till 90 procent av födan. Om inte renen kan komma åt
marklaven, t.ex. på grund av hård skare, flen, kan trädens hänglav vara ett alternativ. En annan faktor är vajornas instinkt att
återkomma till kalvningsplatserna. Renens vandringsmönster påverkas också av människans ingrepp i terrängen, t.ex.
motorvägar och järnvägar.
29. Vinterbete kan delas upp i ordinärt vinterbete och reservbete (flenbete eller bete på grund av andra extraordinära
faktorer). Under normala klimatförhållanden, under vanliga vintrar, drar sig samebyarnas renar oftast mot de ordinarie
vinterbetesområdena. Under vintrar då vädret avviker från det normala går renarna till reservbetesområdena, som oftast har
goda snö- och betesförhållanden.
30. Renlaven växer långsamt. På ett hårt betat område krävs det ett par decennier för att laven ska komma upp igen i full
storlek. Även av detta skäl måste samerna periodvis växla betesområden.
56. När renskötselområdet ska bestämmas måste – som har anförts i det föregående – beaktas att renskötseln har särdrag
som avgör vilket område som behöver tas i anspråk. Av utredningen i denna del framgår att vinterbetet kräver stora områden
beroende bl.a. på att betestillgången varierar från år till år. Växlande väderleksförhållanden gör att ett område som använts
under en vinter kanske inte är tillgängligt för bete nästa vinter. När ett område är avbetat dröjer det också länge innan laven
har vuxit upp igen och under mellantiden måste renarna söka sig till andra områden. Renskötselområdet måste alltså vara
vidsträckt och är inte begränsat till de ställen där renar har iakttagits ett visst år. Vinterbetesmarkerna är oberoende av
kommungränser eller andra administrativa indelningar. Nordmalings kommun täcker en yta av endast omkring 3 x 4 mil. I
målet är upplyst att det finns renbete av god kvalitet i Nordmaling och att det används som reservbete under särskilt svåra
vintrar.

Anslutningsvägar mellan allmän väg och vindparken finns redovisade i bilaga 6. Där framgår vilka
fastigheter som ligger i närheten och kan komma att uppleva störningar under byggskedet.

Alternativ lokalisering
Ett alternativt område öster om Sulviken, Åre kommun studerades i ett tidigt skede i projektet som
alternativ plats för en vindkraftsexploatering. Se karta över området i bilaga 7. Bolaget har tillgång till mark
i det området men valde att gå vidare med Moskogen. Det berodde dels på att området vid Sulviken inte
utpekats som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i Åre kommuns vindkraftstillägg till översiktsplan. Redan i
den alternativprövningen hade Moskogen som enda utpekade område visat sig som ett mer lämpligt
område för vindkraftsutbyggnad än området vid Sulviken.
Utöver detta visade sig området vid Sulviken när det studerades vara utpekat som riksintresse för
rennäringen. Området ingår i Njaarke samebys vinterbetesland och är utpekat som trivselland, det vill säga
sådan betesmark dit renarna självmant söker sig. Samebyn har även en samlingsplats inom det tänkta
vindparksområdet. Sulvikenområdet är även utpekat som riksintresse enligt 4 kap 2§ MB som säger att
turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas i sådana områden. I jämförelse omfattas inte
Moskogen av riksintresseskydd, se karta i bilaga 2b till miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga B till
tillståndsansökan). Den visar att ett flertal riksintresseområden finns norr, söder och väster om Moskogen,
men som inte omfattar själva Moskogen.
Utifrån ovanstående ansåg bolaget att en etablering i Moskogen medförde färre konflikter med
motstående intressen, i det här fallet främst rennäringen och turismen. Därför valde bolaget att gå vidare
med det alternativet. Eftersom det tydligt framstod som det bästa alternativet inventerades natur- och
kulturvärden enbart i Moskogen.
Alternativ utformning
Med utformning avser bolaget vindkraftverken och deras placering inom den lokalisering som är
Moskogen.
Bolaget söker tillstånd för att få uppföra max 190 m höga vindkraftverk. I projektets början var avsikten
att ansöka om tillstånd för max 150 m höga vindkraftverk. Anledningen till den högre höjden är att
vindkraftverken producerar mer energi på högre höjd och därmed bidrar varje enskilt vindkraftverk med
mer förnybar energi än vad lägre vindkraftverk skulle göra på samma plats. Bolaget bedömer att den
miljönyttan överstiger den ökade påverkan på landskapsbilden som den högre höjden ger.
På kartan i bilaga 7 syns den ursprungliga layouten (vindkraftverkens placering) tillsammans med den
aktuella. I den ursprungliga layouten var vindkraftverken två st fler och stod på större avstånd från
varandra. Därmed påverkades ett större område. Av hänsyn till intressen som landskapsbild, höga
naturvärden, Molanda flygplats och radiolänkstråk tog bolaget fram en ny layout där vindkraftverken står
närmre varandra och därmed påverkar ett mindre område. Påverkan på dessa motstående intressen blev
därmed mindre och bolaget valde att gå vidare med den nya layouten.
Nollalternativ
Med nollalternativ menas en beskrivning av utvecklingen av området om etableringen inte kommer till
stånd. Eftersom området inte är planlagt för någon annan markanvändning innebär det i det här fallet att
den pågående markanvändningen fortsätter som den gör idag med skogsbruk som dominerade
markanvändning. Rennäringen kan komma att använda området mer i framtiden beroende på
omständigheter i andra delar av vinterbetesområdet.
Ur ett lokalt perspektiv innebär nollalternativet att de konsekvenser som uppstår av att man anlägger en
vindpark inte uppstår. Påverkan på landskapsbilden från vindkraftverken uteblir. Det kan dock inte
uteslutas att omgivningarna kommer att förändras till följd av andra anläggningar eller verksamheter.
Storskalig skogsavverkning är en trolig åtgärd i skogsbruket som kan påverka landskapsbild och
naturmiljö.
Positiva effekter av en vindkraftanläggning skulle utebli. Genom att vindkraften producerar förnybar
energi till elnätet bidrar den till minskade utsläpp av bland annat koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxid

och tungmetaller som kommer av förbränning av fossila bränslen som kol och olja. När vindparken är
fullt utbyggd beräknas den årligen producera ungefär lika mycket energi som används i hela Åre kommun.
Eftersom Moskogen är det enda området i Åre kommun som kommunen pekar ut som lämpligt för
storskalig vindkraftsutbyggnad leder nollalternativet till att Åre kommun inte kommer att kunna producera
energi från vind i större skala. I ett nationellt perspektiv skulle nollalternativet innebära att området inte
bidrar till att uppfylla det planeringsmål för vindkraft och förnybar energiproduktion som beslutats av
Sveriges riksdag.

Vindkraften i sig bidrar genom sin produktion av förnybar energi, till uppfyllelse av flera miljömål.
Framför allt målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och giftfri miljö. Genom att
anläggningsskedet innebär fysiska ingrepp i naturen kommer det dock att påverka miljön negativt i mindre
omfattning. Arbetena bedöms dock inte bli så omfattande, eller av sådan art att de inte kan avhjälpas av
skyddsåtgärder i den mån att de inte bidrar till att inte miljömålen kommer att uppnås. De miljömål som
kan komma att påverkas under byggskedet är främst målen om frisk luft, myllrande våtmarker, levande sjöar och
vattendrag samt levande skogar.
Arbetsmaskiner kommer att användas under en begränsad tid, och inte i områden där många människor
vistas. Avgaserna ger utsläpp av koldioxid till atmosfären, men när vindkraftverken väl står på plats
kommer de att bidra till en minskning av utsläppen från förbränning av fossila bränslen i långt större
utsträckning än vad det ”kostar” att uppföra dem. Inga särskilda skyddsåtgärder eller begränsningar
bedöms komma att behövas.
Myrar och andra våtmarker kommer så långt det är möjligt att undvikas, men i vissa fall kan det bli
nödvändigt att utföra markarbeten i myrar i samband med vägbyggnad. I vissa fall går den befintliga vägen
som ska förstärkas genom ett myrområde och i vissa fall kommer kortare sträckor av ny väg att behöva
läggas genom myrmark. Myrmarker är ett vanligt inslag i den skogsmiljö som berörs av anläggningen, men
inga våtmarker med högre naturvärden (enligt länsstyrelsens våtmarksinventering) kommer att påverkas.
Bolaget anser att man genom hänsyn till högre naturvärden i utformningen inte påverkar målsättningen
om myllrande våtmarker.
Målet om levande sjöar och vattendrag berörs i samband med vägbyggnad då befintliga trummor kan
behöva bytas och nya läggas ner. Om det inte är uppenbart att byte av gammal eller nyläggning av trumma
inte kommer att leda till skada på enskilda eller allmänna intressen kommer trumbytet att föregås av en anmälan
för vattenverksamhet till länsstyrelsen. Genom att lägga trummor på sådant sätt att de inte skapar
vandringshinder för fisk eller andra organismer (MKB kap 5.4) kommer inte vattendragen att skadas
påtagligt. Bolaget kommer inför byggskedet att kontakta berörd fiskevårdsområdesförening för att
undersöka vilka vattendrag som kan vara fiskförande. Om en vägåtgärd behöver vidtas vid korsning av ett
fiskförande vattendrag kan valvbågar användas istället för hela trummor.
Genom att vindkraftverk med tillhörande etableringsytor inte kommer att anläggas inom områden som
pekats ut som värdefulla för sina naturvärden (naturreservat, nyckelbiotoper eller annat utpekande) anser
bolaget att man redan i utformningen av vindparken visat hänsyn mot naturvärden. Där
naturvärdesinventeringen pekat ut många objekt med naturvärden, till exempel lågor eller enskilda träd
kommer dessa att tas till vara så långt det är möjligt. Lågor kan flyttas ur vägen och läggas på ostörda
områden och i viss mån kan vägsträckning justeras för att spara enskilda träd. Dessa kommer då att
märkas ut innan avverkning.

Bolaget ha redogjort för samrådsprocessen i sin tillståndsansökan. Följande annonser publicerades i
dagspress (Östersundsposten och Länstidningen) inför respektive möte:

Bild 7. Inbjudan till informationsmöte 12:e nov 2009

Bild 8. Inbjudan till informationsmöte juni 2010.

Bild 9. Inbjudan till samrådsmöte september 2010.

Fastighetsägare
Bolaget har fört en dialog med berörda fastighetsägare. Föreslagna turbinplaceringar enligt ansökan är
placerade på nedan angivna fastigheter:







Svensta 1:133
Hårsta 2:1
Håckren 1:1
Nyland 3:1
Nyland 2:9
Undersåkers Prästbord 1:1

En fastighetskarta redovisas i bilaga 9 till kompletteringarna. I samrådsredogörelsen beskrivs processen
om hur inbjudningar har gått till samt vilka som inbjudits med namn och adresser. Inom
projekteringsområdet finns en identifierad fritidsfastighet (Hårsta 2:8) som ligger vid djupdalstjärnen
varför även enskilda möten har genomförts med samtal kring eventuell påverkan och alternativa möjliga
anpassningar.

Goda vindförhållanden
Vindförhållandena är goda i moskogen. MIUU-modellen, Kartläggning av vindpotentialen i Sverige
(Energimyndigheten projektnr 20484-1), redovisar modellberäknade medelvindhastigheter över Sverige. För en
punkt inom vindparksområdet redovisar modellen medelvindhastigheten 7,42 m/s på 103 m höjd. Bolaget
har även mätt vindhastigheten med hjälp av mast och SODAR-utrustning vilket bekräftat de modellerade
värdena och områdets goda potential för vindkraft.

Elen som vindkraftverken producerar ska matas in på det regionala elnätet. Först knyts vindkraftverken
ihop av ett internt elnät och därefter vidare via en transformator till en ny kraftledning som transporterar
elen till det externa elnätet. Det interna elnätet omfattas av bolagets tillståndsansökan. För ledning från
parken fram till överliggande elnät söks koncession separat.
Inom anläggningen görs elanslutningarna till respektive verk huvudsakligen med markförlagda kablar med
trolig spänning om 36 kV. Ledningarna förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt
möjligt och ekonomiskt rimligt att följa vägarna mellan vindkraftverken. Placeringen sker i enlighet med
gällande föreskrifter om markförläggning av kabel. De metoder som vanligen används för att förlägga
kablar i mark är plöjning, schaktning, kedjegrävning och tryckning. Val av metod beror på markens
förutsättningar och känslighet. För att binda ihop den södra delen av parken (Hottögsrun) med den norra
delen av parken och transformatorstationen kommer mest troligt en luftledning att byggas. Se principskiss
nedan.

Bild 10. Principskiss internt elnät.

