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ANALYS AV LANDSKAPSBILDEN

VINDPARK
MOSKOGEN
Åre kommun, Jämtlands län
FOTOMONTAGE FRÅN UNDERSÅKERS KYRKA ca 6,5 km från vindparkens ytterkant

Uppdrag och kartöversikter

Denna landskaps- och landskapsbildsanalys för Moskogens vindpark har utförts på uppdrag av JP Vind AB.
Rapporten ingår som en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen för miljöprövningen av den planerade parken.

Moskogens
vindpark

Uppdraget har i huvudsak utförts under oktober och december 2009 samt under juni och oktober 2010 av landskapsarkitekt Ulla Rylander (text, metoder och analyser) och Malin Bernhardsson (layout, kartbilder och illustrationer),
båda verksamma på SWECOs Östersundskontor. Fotomontagen är framtagna av Sweco Stockholm.
Moskogen,
kommun för att läsas i färg och i liggande dubbelsidigt A4-format med häftning på kortsidan.
RapportenÅre
är framställd

Moskogens planerade vindparksläge i Jämtlands län söder om Järpen i Åre kommun med
sjön Liten i norr och Håckrenmagasinet i söder,
i barrskogsområdet mellan Storsjöbygden och
Jämtlands fjälltrakter.
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Sammanfattning

JP Vind AB planerar att anlägga en vindpark för ca
50 verk med totalhöjden max 190 m vid Moskogen
söder om Järpen, Åre kommun. Platsen har goda
vindförhållanden och inga motstående riksintressen.

Landskapets karaktär och värden

Landskapet kring Moskogen är ett barrskogsklätt höjdområde mellan Jämtlandsfjällen och de
brukade sluttningarna utmed Indalsälven. Det är
ett ganska typiskt skogslandskap, utmark, i södra
Norrland. Det unika är dess korta avstånd både till
fjällvärldens vildmark och till anrik kulturbygd.
Marken inom vindparksområdet varierar mellan ca
500 och 700 meter över havet. Inom en radie av två
mil ligger nivåerna mellan ca 300 och 1400 m.ö.h.
Den bofasta befolkningen, odlingsmarken och
kommunikationslederna mot Norge är sedan yngre
järnåldern koncentrerad längs Indalsälven. Järpen
och i någon mån Undersåker utgör knutpunkter.
Söder och väster om breder fjäll och sjöar ut sig
som inbjuder till friluftsliv och rekreation liksom
till en mer kommersiellt inriktad turism inom
ramen för turistbolagens verksamhet i området.
Rennäringens riksintressen finns söder om Håckrenmagasinet och nordost om Järpen. Håckrenmagasinet visar energiproduktionens påverkan i
området; vattenytan varierar upp till 27 meter.
Kunskapsvärdet i vindparksområdet och dess omedelbara närhet består främst av naturvärden kopplade
till skogen. Bruksvärdet består av skogsbruk, av renbete vintertid, av ekoturism och av friluftsliv i form
av, fiske, jakt samt fritidsboende i någon mån.
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Landskapsbildens karaktär och värden

På nära håll är skogslandskapet vid Moskogen
småskaligt; kuperat med en mosaik av sjöar och
myrar. Storskaligheten framträder när landskapet
betraktas på långt håll från höjder. Vindparken
kommer att ligga i det ca 15 km breda barrskogsbälte som kan sägas bilda förgårdsmark för
Jämtlands västra fjälltrakter eller en övergångszon
mellan ”vildmarken” och Storsjöbygden. Skogen
hindrar utblickar från många platser både i och
runt vindparken. Flera fjäll utgör landmärken och
erbjuder vida vyer.
Upplevelsevärdena är av lågt allmänt intresse i och
allra närmast kring Moskogen, en vanlig skog i Norrlands inland. Fjällen söder och väster om har värden
som är av riksintresse, ”obrutet fjäll”. Utblickarna är
storslagna från fjälltoppar och från några andra högt
belägna platser kring Moskogen t.ex. Mattmar kyrka.

Påverkan och konsekvenser

En vindpark vid Moskogen kommer att förändra landskapsbilden på ett genomgripande sätt.
Samma typ av moderna element som radiomaster
och fabriksskorstenar placeras ut i större mängd
och med rörliga delar, vilka drar blicken till sig.
Graden av påverkan ligger dock i varje betraktares
öga beroende på av vilken anledning man vistas
i området, vilka förväntningar man har, vad man
tycker om vindkraft m.m. Påverkansgraden beror
också på var man står i landskapet; om verken
syns över huvud taget, om de sticker upp över
skogskanten på nära eller längre håll eller blir ett
blickfång mot de storslagna fjällvyerna.
Flest boende och resenärer kommer att se vind-
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parken sticka upp ovanför skogskanten i söder
längs E14 mellan Mörsil och Undersåker på ca
5-7 km avstånd. Det rör sig om storleksordningen
2800 bofasta samt alla resande med tåg och bil.
Konsekvenserna bedöms som Stora där flertalet
verk kommer att synas; utmed E14 från Järpen till
Undersåker, inklusive Mo, och på höjder ovanför
vägen. Konsekvenserna i övrigt bedöms som Små
till Måttliga. Mycket stora konsekvenser blir det
för de fåtal boende i Järpen som har fjällutsikt mot
söder i samma riktning som vindparken.
Resenärer och de boende vid Mattmars kyrka,
19 km ifrån Moskogen, kommer att se vindparken
mot Hottögs- och Ottfjället i sydväst vid sidan
av den mäktiga vyn mot Oviksfjällen, varför
konsekvenserna bedöms som Måttliga. Samma
bedömning gäller för de fjäll 12-24 km ifrån där
vindparken kommer att ligga i utsiktsriktningen
mot andra fjäll, men i utkanten av riksintresset
”obrutet fjäll”. Konsekvenserna för Hottögsfjället i Vålådalens natrureservat bedöms dock som
Stora då vindparken ligger nära; 5,5 km ifrån.
Konsekvenserna för lanskapsbilden bedöms som
Små för det Ölandsstora naturreservatet Vålådalen
som helhet eftersom Hottögsfjället skärmar av
reservatets mest besökta områden i dess östra del.
Moskogen
Östersund

Regionindelning av landskapstyperna i södra Norrland.
Bearbetad karta ur Sporrong m.fl., 1995.

1 Inledning
1.1 Bakgrund

JP Vind AB planerar att uppföra en vindpark med
ca 50 verk i Moskogen. Området ligger på skogshöjderna strax söder om Järpen mellan sjöarna
Liten i norr och Håckrenmagasinet i söder i Åre
kommun, Jämtlands län. Vindbolaget har bildats
av kraftbolaget Jämtkraft och Persson Invest,
vilken även är en av markägarna i Moskogenområdet. Vindkarteringar visar att området vid Moskogen har goda förutsättningar för vindkraft, med
högre medelvind än 6,5 m/s på 71 meters höjd,
och är av riksintresse för vindbruk. Några andra
riksintressen finns inte i området.
Vindparken beräknas producera ca 300 GWh/år
totalt, med effekten 100-150 MW; 2-3 MW per
verk. Vindkraftverkens höjd blir max 130 m från
marken till centrum av rotorn (navhöjden) och rotorblads-/vingradien 60 m. Höjden då vingen står
som högst blir därmed max 190 m.

1.2 Syfte och mål

Syftet med denna rapport är
- dels att beskriva och analysera landskapets och
landskapsbildens karaktär,
- dels att beskriva påverkan och bedöma konsekvenserna för landskapsbilden vid en etablering av
vindparken.

1.3 Metod, arbetssätt, läsanvisning

Rapporten består av fyra delar. I den första analyseras och beskrivs landskapets karaktär och
dess bruks- och kunskapsvärde invid Moskogen.
Utgångspunkten är studier av kartmaterial, inter-

netinformation från länsstyrelse och kommun samt
besök på plats. Landskapets rumslighet och struktur analyseras utifrån aspekterna landskapsrum,
landmärken och knutpunkter, stråk/riktningar,
barriärer samt betraktelsepunkter.
Med utgångspunkt i landskapsbeskrivningen
beskrivs landskapsbildens karaktär och upplevelsevärden i den andra delen.
I den tredje delen redogörs för visuella aspekter av
en vindparksetablering. Påverkan beskrivs utifrån
vindparkens synlighet, avståndet till parken och i
vilket väderstreck och utsiktsriktning parken ligger sedd från olika platser.
Sist i rapporten redovisas påverkan för olika
platser/betraktelsepunkter grupperade utifrån avståndet till vindparken. Konsekvenserna bedöms.
Detta redovisas även i en sammanfattande tabell.

1.4 Avgränsningar

Landskapsanalysen utgår från nuläget och omfattar
en vindpark med ca 50 verk, totalhöjden 190 m.
Vanligen analyseras ett område med radien en mil
från en vindpark när det gäller landskapsbilden.
Orsaken är att verken inte upplevs så dominerande
på längre avstånd. Här analyseras dock landskapet i
en radie med drygt 2 mil för att belysa påverkan för
viktiga platser varifrån vindparken kan bli synlig.
Analysen omfattar inte närmare studier av den
visuella påverkan av hinderljus (signaler för att
förhindra flygolyckor). Anledningen är att det är
svårt att illustrera denna påverkan i fotomontage.
I stället hänvisas till Rabbaldshede krafts hemsida.

Moskogens Vindpark

Landskapsbildsanalys för nya kraftledningar och
kraftledningsgator från Moskogen görs i en separat
utredning.
Den fysiska påverkan i verkens närzon, bl.a. skuggor och reflexer från verken beskrivs direkt i MKBrapporten och inte i denna bilaga. Det samma gäller
djur- och fågelliv.

2 Landskapet

Landskapet är ett resultat av de naturgeografiska
förutsättningarna tillsammans med människans
verksamheter på en plats, genom historien fram till
dagens användning. (Boverkets vindkraftshandbok)

Följande analys beskriver områdets naturgeografi,
d.v.s. jordytans landformer och de naturgivna
förhållandena, samt dess kulturgeografi, d.v.s. människans förhållande till och påverkan på mark och
vegetation. Tillsammans ger de underlag för att beskriva landskapets skala, komplexitet och de olika
landskapselement som ger landskapets dess prägel
och struktur d.v.s. den visuella landskapskaraktären.

2.1 Naturgeografi
Regioner

Den aktuella platsen för vindparken ligger i gränstrakten mellan Storsjöbygden och fjälltrakterna, se
kartbild på regionindelning på föregående sida.
Topografi, berg- och jordarter

Hela det aktuella området ligger över 300 meter
över havet (m.ö.h.) och över högsta kustlinjen.
Åreskutan och Stor-Anahögen höjer sig ytterligare
1100 m. Inom vindparken varierar nivåerna mellan ca 470 och 690 m.ö.h.
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Området ligger i gränsen mellan Storsjöbygdens
kalkrika berggrund och fjälltrakternas kvartsit och
förskiffrade granit. Berget går i dagen på höjderna
som i övrigt mestadels består av moräner, övervägande moiga och skiffriga, samt torv.
Vattendelare, vattendrag och våtmarker

Området ligger strax norr om vattendelaren mellan
Indalsälvens och Ljungans avrinningsområden
längs gränsen mot Bergs kommun, se kartan intill.
Vindparken omges i norr av sjön Liten i Indalsälvens vattensystem och i söder av Håckrenmagasinet vars vatten från dammens utlopp förenas med
Indalsälvens öster om Mörsil. I vindparksområdet
och närmast i kring finns många mindre sjöar och
tjärnar. Våtmarkerna där har lägre naturvärden.
Vegetation

Området ligger i den s.k. nordligt boreala zonen,
på gränsen till den alpina, där barrskogen dominerar. Där vindkraftverken planeras består skogen
mest av ung gran med björkinslag. Medelålders
och äldre barrskog finns också. Granskogsmarken
täcks främst av blåbärsris och mossa.
I höjdlägena är skogen mer lågvuxen och klen;
påverkad av bistrare klimat och tunnare jordtäcke.
Där växer medelålders till äldre tallskog, på några
ställen med bottenskikt av lav.
I den planerade vindparken finns områden med
skogliga värden som planeras att få naturreservatsskydd. Strax öster om finns naturreservaten
Sandtjärndalen och Fiskhusberget (även Natura
2000-område), se kartor på sidan 9 och 15.
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Kartbilden visar området närmast Moskogens vindpark med närliggande orter, sjöar, fjäll samt större vägar och administrativa gränser.

Moskogens Vindpark

2.2 Kulturgeografi
Historik

Stenåldersplatser har troligen funnits vid sjöstränderna nu överdämda av Håckren. Under
medeltiden vandrade pilgrimmer längs Indalsälven norr om vindparken från Östersjökusten
till Nidarosdomen i Trondheim. Undersåkers
och Mattmars första kyrkor byggdes troligen
på 1200- respektive 1100-talet. Gravar på båda
platserna från yngre järnåldern/vikingatiden visar att människor bott och brukat sluttningarna
mot älven sen lång tid tillbaka. Pilgrimsleden är
åter i bruk med kartor som anger S:t Olavs källa
och Ristafallet nära Hålland som sevärdheter.
År 1882 invigdes järnvägen mellan Östersund
och Storlien. Stationer uppfördes som blev nya
tyngdpunkter och gav möjligheter för nya näringar i bygden. I Mörsil öppnades bland annat
pensionat för luftgäster och Undersåker blev
utgångspunkt för turism i fjällen söder därom.
Järpen, med spår från åtminstone medeltiden
och sin skans från 1600-talet, utvecklades till
ett industrisamhälle med sågverk, pappersbruk
och kraftstation i slutet av 1800-talet. År 1974
blev samhället centralort för Åre kommun.

Rennäring
Området ingår i Tåssåsens sameby för vinterbete
(reservområde) och har säkerligen haft betydelse
för renbete även i äldre tider. Närmaste flyttled för
renar går i ett stråk ca 1 mil nordost om Moskogen.
Riksintressena ligger söder om Håckren.
Turism och friluftsliv
I Moskogens närhet finns några kommersiella turistverksamheter i mindre skala med inriktning på
friluftsliv och olika naturupplevelser bl.a. i form
av fiske, jakt, matlagning och hundspannsåkning.
Området används även av t.ex. skoteråkare och
bärplockare. De större turistströmmarna återfinns i
fjällen nordväst, väster och sydost om vindparken;
Åre, Edsåsdalen, Välliste och Bydalen; hittills
inriktade på alpin skidåkning. Samtliga tre desti-

nationsbolag som organiserar turistföretagarna
i området prioriterar även en expansion av barmarkssäsongen i syfte att etablera sig som besöksmål ”året runt”. För vissa företag är barmarkssäsongen mer central än för andra.
Fjällmarkerna och sjöarna i söder lockar mer
vandrare, turskidåkare och fiskare samt skoterturister längs markerade leder.
Bebyggelse
Den huvudsakliga bebyggelsen närmast Moskogen ligger som ett pärlband längs Indalsälven med
vindparken i söderläge. Järpen har ca 1550 invånare, Undersåker 500, Mörsil 740 och Mattmar
270. Allra närmast parken finns några gårdar och
fritidshus. För antal boende se tabellen i kapitel 6.

Markanvändning

Området för den planerade vindparken är och
har varit skogsbygd allt sedan inlandsisens
avsmältning och s.k. utmark för kringliggande
byar. Det har använts för fäboddrift, slåtter,
torvtäkt samt jakt och fiske och är påverkat av
skogsbruk sedan ett par hundra år tillbaka. Hyggen, ungskog och skogsbilvägar visar på dagens
brukningsmetoder.

Undersåkers kyrkoruin.

Moskogens Vindpark
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Infrastruktur
Järnvägen trafikeras av både person- och godståg.
Huvudvägen är väg E14 intill Indalsälven med
igenomsnitt 3540 fordon per dygn mätt vid Strand
öster om Järpen 2006. I närområdet kring Moskogen finns ett glest nätverk av skogsbilvägar.
Vattenkraft
Sällsjö kraftstation med Håckrenmagasin och
kraftverksdamm anlades mellan åren 1962 och
1966. Det ägs av Skellefteå Kraft. Håckrenmagasinet omfattar fyra sjöar, rymmer 700 miljoner
kubikmeter och har en vattenyta som varierar 27
meter; mellan 466,4 och 493,4 m.ö.h.

2.3 Rumslighet och struktur

Landskapet kring den planerade vindparken har
analyserats enligt rubrikerna nedan.
Landskapsrum

I den stora skalan ligger Moskogen i de västra
utlöparna av Storsjöns landskapsrum med tydliga ”väggar” av fjäll i söder och väster. Zoomar
man in blicken närmare vindparken framträder de
mindre landskapsrummen kring sjöar, vattendrag
och öppen odlingsmark inramade av skogsklädda
höjder.
Landmärken

Landmärken är byggnader eller landskapselement
som utmärker sig och gör det lätt att orientera sig
och känna igen sig i ett landskap. De ger också
landskapet karaktär. Här utgörs de av omkringliggande fjäll. Några har lätt igenkännbar form, som
Ottfjällets branta norrsluttning, eller utmärks på
annat sätt, som Vällistes skidnedfarter.
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Kartan redovisar landskapets rumslighet och struktur kring Moskogen. Analyskarta SWECO Östersund.

Moskogens Vindpark

Knutpunkter

Största knutpunkten i området är Järpen, centralort
för Åre kommun. I Undersåker finns järnvägsstation och avtagsväg till de olika fjällanläggningarna
sydväst om vindparken. I Mörsil kan man ta av till
Sällsjö och Alsen från E14.

Järpen

Stråk/Riktningar

Landskapets huvudriktning i det stora perspektivet
är nordöst-sydväst. Närmast Moskogen är den
mer öst-väst-riktad. Det gäller både Håckren och
Indalsälven med E14, järnväg och kraftledningar.
Barriärer

Visuella barriärer i detta kuperade landskap utgörs
av skogsvegetation och topografi. För vidare
utblickar krävs att man står på ett kalfjäll, en höjd
med gles skog eller har ett längre avstånd till
skogsbrynet i form av en sjö se illustration sid. 12.
Betraktelsepunkter

Betraktelsepunkter i den här rapporten är främst
platser där människor bor permanent och där
kommun och länsstyrelse har ansett det angeläget
att titta på den visuella påverkan av föreslagen
vindpark. Platser och ungefärligt antal bofasta på
varje ort framgår av tabell i kapitel 6.

2.4 Landskapets värden

Kulturmiljöer brukar värderas ur tre aspekter;
kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde.
Dessa aspekter kan även användas för ett naturlandskap men kompletteras med värdering utifrån
hur unikt eller typiskt samt hur påverkat landskapet är. Upplevelsevärdet behandlas under kapitlet
om landskapsbilden längre fram i rapporten.

Intressekarta som ger en översiktlig bild av kunskapsvärdet och de
allmänna intressena i området kring Moskogen. För kunskapsvärdena i
och närmast Moskogen, se miljökonsekvensbeskrivningen.
Källa Länsstyrelsens databas.

Moskogens Vindpark
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Landskapet närmast kring Moskogen är varken ett
utpräglat natur- eller kulturlandskap. Det ligger
i gränsområdet mellan det länge brukade och det
”orörda, vilda” d.v.s. mellan jordbruksmarken
längs Indalsälven och fjällvärlden.

3 Landskapsbilden

Kunskapsvärde

3.1 Karaktär

Kunskapsvärdet belyser vad man kan lära sig av
det som finns i området och kallas även för dokument- eller vetenskapliga värden. Dessa utgörs
ofta av enstaka objekt eller mindre områden, som
skyddade biotoper, fornlämningar eller värdefulla
bebyggelsemiljöer och sambanden dem emellan.
Kunskapsvärdet i Moskogens vindparksområde
och i dess omedelbara närhet består av de naturvärden som är kopplade till skogen. De är eller
kommer att skyddas genom naturreservat.
Längre från vindparken finns de större sammanhängande områdena av riksintresse; de kulturhistoriskt värdefulla sydostsluttningarna längs
Indalsälven västerut från Järpen, Storsjöbygden
samt natur- och friluftslivsvärdena i omgivande
fjäll (se kartbild föregående sida), grunden för
turistnäringen i kommunen.
Bruksvärden

Bruksvärdet handlar om den resurs som landskapet
är, för olika näringar och för rekreation/friluftsliv.
I Moskogen är det främst frågan om skogsbruk och
i någon mån turism. Vidgas område tillkommer
turism i större skala, jordbruk, rennäring samt vattenkraft respektive friluftsliv i skog, sjö och på fjäll
i vid bemärkelse.
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Landskapsbildanalysen har sin utgångspunkt i den
visuella upplevelsen av landskapet och försöker
besvara frågorna; vilken karaktär och vilka upplevelsevärden har landskapsbilden vid Moskogen?

På nära håll är barrskogslandskapet vid Moskogen
småskaligt och komplext. Det är kuperat med nivåskillnader på omkring 150 meter mellan sjöarna
i området och de högsta topparna. Landskapsrummen (d.v.s. landskapsavsnitt som avgränsas av
skog och/eller terräng till mer sammanhängande
enheter t.ex. en sjö med omgivande odlingsmark
där berg och omgivande skog begränsar utblickar
och bildar mer eller mindre tydliga ”rum”) är små
med en mosaik av sjöar och myrar. Topografin och
skogen hindrar till stora delar utblickar och några
egentliga siktlinjer finns inte.
Sett på lite längre håll, 5-7 km, bildar Moskogens
sluttningar en relativt enhetlig skogsklädd fond.
Landskapsrummmen utmed Indalsälvens vattendrag och odlingsmark samt Håckren är större,
tydligare och mindre komplexa. Landskapsrummet
utmed Indalsälven/E14 är utsträckt, framförallt
väster om Järpen. Vid sjön Liten och intill Håckren
blir utblickarna längre och vidare.
Storskaligheten framträder när landskapet betraktas på långt håll från höjder. Moskogen kan sägas
ligga i kanten av Storsjöns stora landskapsrum där
fjällen bildar ”väggar” i söder och väster. Moskogen ingår i ett ca 15 km brett barrskogsbälte
som kan sägas bilda förgårdsmark för Jämtlands
västra fjälltrakter eller en övergångszon mellan

Moskogens Vindpark

”vildmarken” och Storsjöbygden. De tre stora
landskapselementen är fjällen, skogen och Storsjön med Indalsälven som ”förgrening” västerut.
Flera fjälltoppar utgör landmärken. För att kunna
ta in den här landskapsbilden behöver betraktaren
komma upp på dessa fjäll eller på höjder med fri
sikt framför som t.ex. från Frösön eller från Åse
och Mattmar kyrka, båda utmed E14 ca 28 respektive 19 km ifrån Moskogen.
Typiskt - unikt

Hur förhåller sig detta landskap till andra landskap
i ett större sammanhang? Är det typiskt eller unikt?
Ett unikt landskap har naturligtvis högre skyddsvärde än ett typiskt, vanligt förekommande och
kan vara känsligare för ett industriellt inslag såsom
vindkraftverk, master eller t.ex. massafabrikernas
skorstenar som tidigare fanns längs Indalsälven.
Området mellan Indalsälven och Håckrenmagasinet är ett typiskt skogslandskap i södra Norrlands
inland isolerat sett. Liknande områden återfinns
på många andra håll i Jämtland. Det mer unika
är dess korta avstånd både till fjällvärlden och
till kulturbygd med lång hävd och tradition d.v.s.
mellan riksintresset obrutet fjäll och riksintressena
för kulturmiljö; Storsjöbygden och odlingsbygden
utmed Indalsälven från Järpen och västerut.
Påverkat - orört landskap

En annan viktig faktor för landskapsbildskaraktären är graden av mänsklig påverkan kontra
känslan av vildmark. I ett redan påverkat landskap
där människans närvaro och bruk av landskapet
gör sig påmind överallt anses det också lättare att
acceptera nya etableringar såsom vindkraftverk.

Skogsbrukets spår i Moskogenområdet, med ungskog, hyggen och skogsbilvägar, visar att landskapet används och brukas och att det inte rör sig
om ett orört landskap. Det visar även pisterna på
Vällistes sluttning och i Bydalen, väg och järnväg
längs Indalsälven och Håckrenmagasinet med
damm i dess östra kant. Vildmarkskänslan infinner
sig mer när man vistas i området söder och sydväst om Moskogen, kring Anaris- och Ottfjällen.
I kontrast står odlingslandskapet som påverkats av
människan i tusen år.
Vardagslandskap - upplevelselandskap

I Moskogenområdet och inom de närmaste 5 km
är det få människor som rör sig och bor. De flesta
bofasta i närområdet finns i en radie av 10 km
norr därom. Flest resande rör sig förstås på E14
och längs järnvägen på varierande avstånd från
den planerade vindparken. Det är både dag- och
veckopendlare liksom turister på väg igenom eller
till/från ett visst turistmål i närheten. De större
turistmålen ligger mer än 10 km från Moskogen.
De har olika karaktär men innebär oftast att landskapsbilden/naturen har stor betydelse.
KONTEMPLATIVA/SAKRALA
LANDSKAPSRUM
eller strukturer med religiös betydelse
eller annat som förutsätter lugn, tysthet, avskildhet, storslagenhet. Dessa
miljöer har ofta stor symbolisk betydelse sedan lång tid och behovet av
dem väntas öka.
Här kan de ”obrutnaa fjällen” kring Anaris tjäna som exempel.

De här faktorerna gör att begreppen vardags- respektive upplevelselandskap inte går att renodla i
det här landskapet. Moskogenområdet används av
närboende för rekreation och friluftsliv, hur många
som använder området finns det inga uppgifter
på. För dessa och för de boende som ser skogen
från uteplatsen eller köksfönstret kan Moskogen
kallas för vardagslandskap. För en besökare, ovan
vid stora sammanhängande barrskogar och som
fascineras av, i deras ögon, orörda skogar, skulle
Moskogen istället kunna betecknas som ett upplevelselandskap.
För de som färdas längs Indalsälven kan reseanledningen sägas avgöra om landskapsbilden är att
betrakta som ett vardags- eller upplevelselanskap.
Fjällområdena söder och väster om Moskogen är
förvisso vardagslandskap för några men för det
stora flertalet är det kanske en av sinnebilderna för
ett rekreations- och upplevelselandskap. Ottfjället
och Hottögsfjället närmast Moskogen ingår i Vålådalens stora naturreservat, där Naturvårdsverket
har planer på en nationalpark, se karta på sidan 16.

ÅLDERDOMLIGA LANDSKAPSRUM
eller strukturer där ålderdomlighet är
en förutsättning för upplevelsen och
förståelsen av landskapet t.ex. en bymiljö eller ett ängs- och beteslandskap.
Dessa miljöer har betydelse både för
bygdens identitet och attraktivitet.
T.ex. odlingsbygden vid Indalsälven
väster om Järpen.

SYMBOLISKA LANDSKAPSRUM
eller strukturer som har en särskild plats
i människors medvetande genom minnen, folktro, myter, litteratur eller konst.
De kan vara naturfenomen men måste
inte vara det. Dessa miljöer kan utgöra
kännetecken för en bygd och är ofta utflyktsmål. Åreskutan och Oviksfjällen
är två exempel.

(Känsliga landskapsrum ur Vindkrafts-handboken)

Moskogens Vindpark

3.2 Upplevelsevärden

Upplevelsevärdena är av lågt allmänt intresse i och
allra närmast kring Moskogen, då de inte är unika.
Längre ifrån finns värden av nationell/internationell klass med storslagna utblickarna från fjälltoppar och från andra högt belägna platser, t.ex.
Mattmar kyrka. Landskapsbildens värde handlar
om landskapets upplevelsevärden d.v.s. det som är
estetiskt tilltalande, det symboliska och identitetsskapande. Det handlar om igenkännande, det man
upplever som vackert, exotiskt eller ”hemma”.
Upplevelsevärdena är till stor del individuella eftersom var och en upplever landskapet utifrån sin
bakgrund och kunskap, sina intressen och förväntningar på omgivningen.
För många av dem som bor och tillbringar sin fritid i området upplevs landskapet kring Moskogens
planerade vindpark som en avkopplande miljö;
det är vackert, lugnt, avskilt och tyst. Vyerna mot
skogen, sjöarna och fjällen är viktiga i den lokala
landskapsbilden. Kommer man upp på höjder utan
tät skog är utsikten storslagen. Det här beskriver
värden ur ett individuellt perspektiv. Landskapets
upplevelsevärde i och närmst kring Moskogen är
dock lågt ur ett kommunalt, regionalt eller nationellt perspektiv, det så kallade allmänintresset.
De känsliga och högt värderade landskapsrummen, flera av nationellt intresse, finns längre bort
från parken. I rutan intill ges tre exempel på känsliga landskapsrum där landskapsbilden har ett högt
värde för upplevelsen.
Riksintresset för ”obrutet fjäll” framgår av kartan
på sidan 15.
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4 Visuell påverkan

En vindpark kommer att uppfattas olika beroende
på var man är när man betraktar dem. Syns den
från platsen, hur stor del av synfältet upptar de,
vilken riktning står de i och vilken utsikt påverkas?
I detta kapitel beskrivs dessa utredda förhållanden
närmare. Se bilaga 1 - 2.

4.1 Visuella aspekter
Synbarhet

Synbarhet handlar om hur mycket och hur många
av vindkraftverken som syns från en viss betraktelsepunkt, och hur stor del av synfältet som upptas
av vindparken. Synbarheten påverkas av topografi
och vegetation som kan skymma eller medge utsikt
mot verken samt på vilket avstånd man ser dem.
Eftersom området runt Moskogen till största delen

är skogsklädd behövs ett avstånd fram till skogskanten i form av en sjö, ett hygge eller öppen
tomt-, jordbruks- eller myrmark för att verken
ska synas. Avståndet till skogskanten måste vara
längre på en plats långt bort jämfört med en plats
nära verken. Å andra sidan blir fler verk synliga
på en gång på långt håll jämfört med en betraktelsepunkt nära parken. Det blir fallet från höjder,
t.ex. omgivande fjälltoppar där betraktaren ser över
skogen, se illustrationen nedan.
Hur dominerande vindkraftverken uppfattas beror
bl.a. på hur stor del av betraktarens synfält som
påverkas. En människas synfält täcker ca 180o i
horisontalled och 120o i vertikalled. Det innebär
att på nära håll är det synfältet främst i vertikalled
som påverkas; man ser få och höga verk. På längre

håll tar ögat in många fler verk och dessa tar inte
så stort utrymme i synfältets höjdled. Ögat har
dock en förmåga att fokusera på avvikande former.
På långt håll får siktförhållandena beroende på
väder större betydelse. Dis och moln gör verken
svårare att urskilja på håll.
Rörelse

Vindkraftverk ska helst vara i ständig rörelse, något som är lätt att glömma bort vid studier av fotomontage och bilder. Verkens storlek ger tillsammans med rotorbladen rörelse- och skuggeffekter.
På nära håll blir även upplevelsen av att verken
snurrar påtaglig, medan den på långa avstånd kan
upplevas som ett ”fladder” vid horisonten.

Hur dominerande vindkraftverken uppfattas beror bl.a. på hur stor del av betraktarens synfält som påverkas. På nära håll är det synfältet främst i vertikalled som påverkas; man ser få och höga verk.
På längre håll tar ögat in många fler verk och dessa tar inte så stort utrymme i synfältets höjdled. Illustrationen visar schematiskt olika typer av betraktelspunkter kring Moskogens vindpark; från fjälltoppar på
andra sidan Håckrenmagasinet, i parkens omedelbara närhet och från Indalsälvens/Litens norra strand. Skogen har stor betydelse för om vindparken syns eller inte. Malin Bernhardsson SWECO Östersund.
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Storleksförhållanden

mörker (min 200 candela) ska finnas på den
högsta fasta delen på vindkraftverken i ytterkanterna av vindparken. De inre verken markeras med
lågintensivt, fast rött ljus (min 32 candela) under
samma tider. För verk över 150 meters höjd gäller
att verken i ytterkanterna av vindparken ska förses
med blinkande högintensivt vitt ljus natt som dag
på respektive verks högsta fasta del.

Hinderljus

För den som vill få en uppfattning av påverkan hänvisas till Rabbaldshede krafts hemsida: http://www.rabbalshedekraft.se/default.
asp?do=document&docID=372.

Vindkraftverk ger en referens till att bedöma storlek och avstånd i landskapet. Även om betraktaren
inte vet höjden på vindkraftverken kan de sägas
fungera som en måttstock för betraktaren genom
att ange en skala som relaterar till andra företeelser i landskapet, till exempel sjöar och berg. Se
skillnaderna på foto och fotomontaget nedan.
Hinderljus kallas den signalering i form av rött
eller vitt, blinkande eller fast ljus på verkens maskinhus som krävs för att minska risken för flygolyckor. Vindkraftverken kommer att förses med
hinderljus enligt luftfartsstyrelsens föreskrifter.
För närvarande gäller för max 150 meter höga
verk att blinkande medelintensivt rött ljus vid
skymning, gryning (min 2000 candela) och under

Ny teknik är på gång med mikroradar som registrerar när flygplan närmar sig och då tänder belysning på vinkraftverken i parkens ytterkanter. Det
är JP Vinds strävan att använda denna teknik för
att begränsa påverkan på omgivningen.

Färg, reflexer och kontrast

Vindkraftverkens färg uppfattas olika i motljus
och i medljus. Ett vitt verk uppfattas tydligt ljust
i medljus, medan det är mörkt och i kontrast mot
himlen i motljus. Det innebär bland annat att ett
vindkraftverk söder om betraktaren kontrasterar
mer mot himlen än om det ligger norr om den
punkt varifrån vindparken är synlig. Verken kommer att ha en ljusgrå färg och rotorbladen kommer
att antireflexbehandlas för att minimera olägenheterna med ljusreflexer.
Vindkraftverken framträder också olika beroende
på bakgrund. Står betraktaren lägre eller i jämnhöjd med vindparken, vilket kommer gälla de
flesta fall, kommer verken att ses med himlen som
bakgrund. Från omgivande fjällsidor och -toppar
bildar skogen och andra fjäll bakgrund och kontrasten varierar både med årstid och väder.

Foto och fotomontage från Hottögsfjället mot Håckrenmagasinet och platsen för Moskogens vindpark. De illustrerar bland annat storleksuppfattningen av landskapet med och utan vindkraftverk och hur
verken upplevs ca 5,5 km från de närmaste verken. Foto Hans Aldefelt Sweco Östersund och fotomontage Sweco Stockholm.

Moskogens Vindpark
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Betraktningsvinkel

Vilket väderstreck vindkraftverken placeras i kan
få stor betydelse. Förutom att verken syns skarpare
är risken större att utsikt och vyer påverkas mer
i söderläge än i norrläge. Uteplatser ligger ofta i
riktning mot sydväst-sydost.
Placeras vindkraftverSiktanalysen
är utförd
ken söder om bebyggelse riskerar de att hamna i
med
antagande
omverken ligger norr om.
synfältet
i högre grad än om

Moskogen vindkraftspark siktanalys

På platser med
respektive färg blir
1-5 verk synliga

1 - 5 verk
6-14 verk synliga
6 - 14 verk

Åre

15 - 29 verk
29-48
synliga
29verk
- 48
verk
15-29 verk synliga

Järpen

15 meters trädhöjd
4.2 Siktanalys

Siktanalyskartor och fotomontage är grunden för
detta avsnitt. Kartorna är en sorts teoretiska diagram och tar inte hänsyn till att skogen skymmer
sikten. De tar heller inte hänsyn till att perspektiv
och avstånd minskar vindkraftverkens visuella
inverkan. Siktanalyskartan utan skog visar att
själva terrängen närmast kring Moskogen skymmer verken invid branter som vänder sig bort från
vindparken. De högre fjällen skymmer på samma
sätt vilket är särskilt påtagligt i det sjörika området
mellan Bydalen och Anaris samt sydväst om Hottögsfjället ochväster om Välliste/Trillevallen.
I detta skogslandskap blir kartorna missvisande
och har därför ”beklätts” med 15 meter hög, tät
skog i det program som används (WindPro). Analysen är gjord med 50 meters upplösning där varje
50-metersruta behandlas lika. Resultatet är säkrast
innanför radien 15 km på grund av tillgänglig
information. Där skogen är gles, avverkad eller
lägre ligger sanningen någonstans mellan de båda
kartorna.
I tabellen i kapitel 6 har antalet synliga verk bedömts för olika orter utifrån kartorna (främst den
med skog), foton och platsbesök.

Mörsil
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Siktanalyskarta beklädd med 15 m hög, tät skog. Se bilaga 1 angående siktanalys utan skog. SWECOs Stockholmskontor.
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18 000 Meter

Siktanalysen
är utförd Vindpark
Moskogens
med antagande om
15 meters trädhöjd

1 - 5 verk
6 - 14 verk

15 - 29 verk
29 - 48 verk

±

Antalet synliga verk har indelats i skalan Få/
Färre än hälften/Omkring hälften//Flertalet av
det totala antalet och är en grov bedömning. Att
vindkraftverk ”syns” innebär att om endast en
vingspets blir synlig räknas den med på siktanalyskartan.

4.3 Avståndsanalys

Följande zonindelning grundas på en dansk undersökning om vindkraftverkens visuella påverkan
utifrån det avstånd verken betraktas på. Den har
sedan modifierats med erfarenhet av fotomontage
från vindkraftsprojekt i samma storleksordning
på verken som i detta projekt. Zonindelningen, se
streckade linjer på kartan bredvid, och fotomontagen i bilaga 2 ger en bild av hur pass dominerande
vindkraftverken blir inom olika avstånd:
• Inre närzon 0-2 km: Allra närmast vindkraftverken är ljud-, rörelse- och skuggeffekter dominerande. På lite längre avstånd, mellan 1-2 km
bort domineras synfältet av synintrycket.
• Yttre närzon 2-6 km: Vindkraftverken dominerar visuellt där de är synliga; 2 km ifrån domineras synfältet vertikalt, 6 km ifrån domineras
synfältet horisontellt, höjden svårbedömd.

Vattensjöarna

Mellanzon
Fjärrzon

• Mellanzon 7-11 km: Väl synliga i öppet landskap, höjden är svår att bedöma.
• Fjärrzon 12-15km: Syns fortfarande vid goda
sikt- och väderleksförhållanden.
• Yttre fjärrzon 16- km: Synlighet beroende på
sikt-, väderleks- och kontrastförhållanden.

Yttre fjärrzon

Kartbild över landskapet kring Moskogen med avståndszoner samt fotopunkter för utförda fotomontage. SWECO Östersund.
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4.4 Riktnings-/utsiktsanalys

Utsikterna mot JP Vinds planerade vindpark i Moskogen har varierande karaktär och riktning.
Längs med Indalsälven befinner sig betraktaren norr
om och lägre än vindparken. Där kommer verken
mestadels att sticka upp över skogskanten i motljus,
vilket fotomontagen från orterna utmed E14 från
sträckan mellan Mörsil och Undersåker visar, se
bilaga 2.
På längre avstånd och på något högre höjder börjar
landskapet bakom vindparken göra sig gällande. Utblicken får en bakgrund mot omgivande fjäll och skog
som från Mattmars kyrka. Söder och väster om parken
måste man komma relativt högt för att skogen bakom
ska synas. Från Trillevallens nedre delar ser man verken mest som siluetter mot himlen medan man från
t.ex. Hottögsfjällets topp, 500-600 meter över Moskogens marknivåer, ser skogshöjderna bakom parken
(se fotomontaget på sidan 13). Det senare gäller även
för Ottfjället som dock ligger ytterligare 150 meter
ovanför och drygt 21 km ifrån vindparken.
Från Åreskutan och Renfjället bildar Sällsjöfjället och
Oviksfjällen bakgrund när man blickar ut i riktning
mot vindparken och vise versa. Står man där högt
på fjällkanten så kommer verken att synas vid klart
väder och dra blicken till sig. Vindparken ligger dock
vid sidan av utsiktsriktningarna mot fjällvyer inom
”obrutet fjäll”, vilka ligger på närmare håll och i en
annan riktning från dessa utsiktsplatser, se kartor på
förra sidan och denna.
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Karta som visar Vålådalens naturreservats utbredning och läge i förhållande till Moskogen liksom de två mindre naturreservaten närmast
vindparken. Hottögsfjället och Ottfjället ingår i reservatet, se bilagda fotomontage från dess fjäll. Källa Länsstyrelsens databas.

Moskogens Vindpark

5 Påverkan och konsekvenser

I det här kuperade skogslandskapet är en visuell
påverkan möjlig i två fall; antingen där skogskanten kommer så långt från betraktaren att vindkraftverken fysiskt kan komma inom synfältet utifrån terrängförhållandena eller på höjder där betraktaren
ser över skogen. Påverkan blir därför störst vid sjöar
och från höjdlägen. Konsekvensbedömningen görs
i följande skala; Små, Måttliga, Stora och Mycket
Stora konsekvenser.

Inre närzonen 0-2 km

Där betraktaren står inne i vindparken kommer få
verk att synas på en och samma gång; det är långt
mellan tornen och vingarna sitter högt. På de platser i den yttre delen av den inre närzonen kommer
fler verk att ses på en och samma gång där inte
skogen eller terrängen skymmer.
Inga bofasta finns inom denna zon. Skogen men
inte terrängen kommer att skymma verken för
fritidshusen öster om Korssjön, den nordligaste
bukten av Håckrenmagasinet. Vindparken ligger
nordost och öster om dessa hus. Från Håckrenmagasinets södra sida kommer de flesta verken att
sticka upp ovan Moskogens skogskant. Vyerna
mot fjällen ligger i andra riktningar härifrån sett.

Mellanzon

Yttre
närzon

Inre
närzon

Korssjön

Från Sandtjärndalens naturreservat kommer få till
flertalet av verken att bli synliga, beroende på om
terrängen skuggar och hur tät eller gles skogen är
på platsen där betraktaren står. Huvudriktningen
för fjällvyerna ligger dock inte i riktning mot Moskogens vindpark utan mot Sällsjöfjället i sydost.
Konsekvenserna bedöms som Små i inre närzonen.

Kartbild över landskapet kring Moskogen med avståndszonerna närmast vindparken samt fotopunkter för utförda fotomontage.
SWECO Östersund.
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Yttre närzonen 2-6 km

Inom den här zonen kommer flest personer att
uppleva vindparken längs E14. Vid Strand, öster
om Järpen, ligger parken 5,5 km ifrån och i sydvästläge med omkring hälften av verken synliga.
Mellan Undersåkers kyrka/kyrkoruin och Hålland,
6,5 km ifrån ligger parken i sydostläge med flertalet verk synliga. Torn och vingar sticker upp mer
eller mindre ovan skogskanten och avtecknar sig
mot himmelen, dock inte mot några fjällvyer.
På samma sätt ter sig parken från Mo, 6 km ifrån,
och mer rakt i söder. Färre än hälften av verken
kommer att synas här.
Från Hottögsfjället kommer alla verk att synas, i
två mer koncentrerade klungor åt norr. Verken står
lägre än betraktaren och kommer att avteckna sig
mot skogsmarken bakom. Den ”obrutna fjällvärlden” ligger åt andra väderstreck. Vindkraftverken
vid Almåsa ca 5 mil åt nordost är synliga härifrån.
Öster om vindparken, i Fiskhusbergets naturreservat och i t.ex. Gärdeman och Nybyn mellan
Mörsil och Sällsjö, visar siktanalysen att få till
omkring hälften av verken kommer att synas över
skogskanten i väster. Möjlig fjällvy ligger i stället
i sydlig riktning, mot Sällsjöfjället.
Konsekvenserna bedöms som Stora för platserna
nära E14 och för Hottögsfjället, där många verk
blir synliga. Detsamma gäller för de få boende
i Mo eftersom verken står i söderläge. Öster om
vindparken bedöms konsekvenserna bli upp till
Måttliga.
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Mellanzonen 7-11 km

I den här zonen återfinns flest boende och resande;
i Järpen, Mörsil och Undersåker med sammanlagt
ca 2800 innevånare och 3540 fordon/dygn på E14.
I Järpen blir flertalet av verken synliga. Vindparken kommer här, liksom vid Strand i förra zonen,
mestadels att sticka upp ovanför skogskanten i
söderläge och endast i höjdlägen ligga i förgrunden för fjällutsikt. I Mörsil, i västra delen och nära
älven, kommer färre än hälften av verken att ses.
Ju högre upp och ju längre österut desto fler verk
blir synliga. Det samma gäller för Undersåker men
där blir färre verk synliga i de östra delarna.
Konsekvenserna bedöms som Stora för Järpen och
Mycket Stora för fåtalet som har fjällutsikt.
För Mörsil och Undersåker med omnejd varierar
de mellan Små och Stora beroende på antalet
synliga verk.
I Trillevallen med många skidturister ligger vindparken i blickfånget mot öster och tangerar norra
kanten av utblicken mot ”obrutna fjäll”.
Konsekvenserna bedöms som Små-Måttliga beroende på hur mycket skogen skymmer.
På platser lite längre bort som Gunnilvallen, norr
om Hålland, och Brännan-Hallen-Järpbyns höjder,
norr om Järpen, kan de flesta av vindparkens verk
bli synliga i söder, i samma riktning som fjällutsikten. Konsekvenserna bedöms som Måttliga.
Fjärrzon och yttre fjärrzon 12-15km

I stort sett alla verk kommer att bli synliga från
höjderna Edsåsen, Välliste och Sällsjöfjället
inom denna zon. Vindparken kommer att ligga i
norra utkanten av utblickarna mot ”obrutna fjäll”.

Moskogens Vindpark

För Sällsjöfjällets del kommer vindparken att ligga
i samma riktning som vyn mot Åreskutan. Konsekvenserna bedöms som Måttliga från dessa höjder
eftersom avståndet är över en mil och utsikten ligger i kanten mot ”obrutna fjäll”.
Anarisstugan ligger i skuggan av Hottögsfjället.
Från stora delar av Hosjöbottnarna kan man heller
inte se vindparken förutom från höjder som vänder
sig mot parken. I Fångåmon beror det på skogens
täthet om verken syns eller inte. Vindparken ligger
nordost om byn, vid sidan om Hottögsfjället. Konsekvenserna bedöms som Små på dessa plater.
Yttre fjärrzon 16- km

Mellan 17 och 24 km från platsen för Moskogens
vindpark ligger flera välkända turistorter och fjäll
såsom Renfjället, Edsåsdalen, Ottsjö, Vallbo, Anaris, Bydalen, Ottfjället, Vålådalen och Åreskutan.
Här är avståndet till vindparken stort men vid klart
väder kommer verken att synas. Från Ottsjö by, Vålådalens lägre delar och Bydalens dalgång kommer
dock få och troligen inga verk att synas. För Vallbo
gäller samma som för Fångåmon att trädvegetationen avgör antalet synliga verk och att verken kommer att ligga i nordostläge vid sidan av Hottögsfjället. Samtliga verk kommer att vara synliga från
fjälltopparna väster om vindparken. Ju längre norrut
man kommer desto mer ligger parken i utsiktriktning mot”obrutet fjäll” från dessa toppar. Å andra
sidan ligger vindparken på sådant avstånd att den
del av vyn som omfattar vindparken blir en mindre
del av den totala utblicken. Man har också större
möjlighet att vända blicken åt något annat håll när
man står långt ifrån. Vyer mot det ”obrutna på fjället” finns på närmare håll mot söder och väster.

Från Mattmars kyrka möter en vid utblick över fjällvärlden särskilt för de boende och alla dem som kommer österifrån längs E14. Moskogens vindpark, 19 km ifrån,
ligger mot Hottögsfjället och Ottfjället i sydväst vid sidan av den mäktiga vyn mot Oviksfjällen i söder.
På grund av att utsikten vid Mattmar kyrka är som en inkörsport till Västra Jämtlands fjällvärld och eftersom Åreskutan är så välkänt bedöms konsekvenserna för
dessa platser som Måttliga men inte stora på grund av att avståndet till parken är kring 2 mil. För övriga nämnda platser bedöms konsekvenserna som små.
Vålådalens naturreservat

Det är framför allt från Håttögsfjället och Ottfjället som vindparken kommer att bli synlig när man rör sig i Vålådalens reservat, 5,5 respektive 21,5 km bort, se
ovan. Östra och Västra Vattensjön och lederna mot Anarisstugan och Lunndörren samt Pyramiderna besöks av flest personer. Enligt siktanalyskartorna kommer
verken endast att synas på Stor-Anahögens topp och delar av dess norrsluttningar samt från en större myr, Vargtjärnflätet, på vägen mellan Vallbo och Issjödalen se
kartor sidan 14 och 16. I övrigt skymmer Hottögsfjället Moskogens vindpark. Vålådalens naturreservat är i samma storleksordning som Öland. Verken påverkar en
liten del av landskapsbilden ut mot angränsande, brukade skogsmark i nordöstra utkanten av reservatet.
Konsekvenserna för naturreservatets landskapsbild bedöms därför som Små.

6 Sammanställningstabell

Samlingstabellen nedan visar exempel på betraktelsepunkter sorterade efter avstånd till vindparken, antal mantalsskrivna (uppgift från Åre kommun), mängd synliga
verk utifrån siktanalysen med 15 m hög skog, i vilket väderstreck vindparken ligger i förhållande till betraktelsepunkten och vilken typ av utsikt vindparken avtecknar sig
mot. I kolumnen längst till höger hänvisas till bilagda fotomontage, vilka är exempel på hur vindparken kan te sig från olika platser och avstånd.
Antal mantalsskrivna

Ung. avstånd
till närmaste
verk

Antal synliga verk
från siktanalys med
15 m hög tät skog

Vindparkens läge i förhållande till
betraktelsepunkten

Typ av utsikt
i vindparkens riktning

Konsekvensbedömning

Sandtjärndalens naturreservat

0

0-1 km

Få-Flertalet

SV om Sandtjärndalen

Skog

Små

Östra Korsjön, fritidshus

0

1,0 km

Få

O om Östra Korsjön

Skog

Små

ingår i Hålland

6 km

Färre än hälften

S-SO om Mo

Skog

Stora

506

6,5 km

Flertalet

SO om Hålland/Hedmans stugby

Skog

Stora

Bilaga 2

se Hålland

6,5 km

Flertalet

SO om Undersåkers kyrka/ruin

Skog

Stora

Bilaga 2

82 sträckan Mörsil-Järpen

5,5 km

Omkring hälften

SV om Strand

Skog

Stora

Bilaga 2

39 med Nybyn-Sällsjö

6 km

Få

V-SV om Gärdeman

Skog

Små

39 med Sällsjö

6 km

Omkring hälften

V om Nybyn

Skog

Måttliga

-

5,5 km

Alla

N om Hottögsfjället

Skog och
sjö

Stora

Exempel på
betraktelsepunkt

Fotomontage

Inre närzon 0-2 km

Yttre närzon 2-6 km

Mo
Hålland/Hedmans stugby
Undersåkers kyrka och kyrkoruin
Strand
Gärdeman mellan
Mörsil och Nybyn
Nybyn
Hottögsfjället 1106 m.ö.h.

Moskogens Vindpark

		

Bilaga 2
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forts. sammanställningstabell
Antal mantalsskrivna

Ung. avstånd
till närmaste
verk

Antal synliga verk
från siktanalys med
15 m hög tät skog

Vindparkens läge i
förhållande till betraktelsepunkten

Typ av utsikt
i vindparkens
riktning

Järpen

1553

7-10 km

Omkring hälftenFlertalet

S om Järpen

Sjör och skog,
fjäll i höjdlägen

Mörsil tätort

738

7-8 km

Färre än hälften
närmast Indalsälven.
Omkring hälften Flertalet i höjdlägen

S om Mörsil

Sjö och skog

51 med omgivning

10,5 km

Omkring hälften

SV om Semlan

Skog

Små

Ocke västra delen

95

11 km

Få - Omkring hälften

SV om Ocke

Sjö och skog

Små

Tjärntorpet mellan
Nybyn och Sällsjö

39 sträckan NybynSällsjö

7 km

Få

V om Tjärntorpet

Skog

Små

39 med Nybyn

8,5 km

Färre än hälften

NV om Sällsjö

Sjö och skog

Små

Håckrenlägret

0

7 km

Få på land

Nordväst om Håkrenlägret

Sjö och skog

Små

Hosjöbotten, samevistet

7

11 km

Inga

N om Hosjöbottnarna

53 inkl. omgivning

10 km

Få-flertalet

O om Trillevallen

Skog

Små-Måttliga

Bilaga 2

497

9,5 km

Färre än hälften

SO om Undersåker

Skog

Små

Bilaga 2

ingår i Hålland

7 km

Flertalet

SO om rastplats

Skog och
Ristafallet

Stora

Bilaga 2

29 med Helgesjövallen

8,5 km

Flertalet

SO om Gunnilvallen

Skog

Måttliga

141

11 km

Flertalet

S om Järpbyn

Sjö och skog

Måttliga

Exempel på
betraktelsepunkt

Konsekvensbedömning

Fotomontage

Mellanzon 7-11 km

Semlan

Sällsjö

Trillevallen
Undersåker tätort
Rastplats längs övre vägen
i Hålland ovanför Ristafallet
och E14
Gunnilvallen
Järpbyn m omnejd
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Moskogens Vindpark

Stora.
Mycket stora
där fjällen syns
bakom vindparken

Bilaga 2

Små till Stora

Bilaga 2

Inga

forts. sammanställningstabell
Antal mantalsskrivna

Ung. avstånd
till närmaste
verk

Antal synliga verk
från siktanalys med
15 m hög tät skog

95

12 km

Flertalet

Välliste 1025 m.ö.h.

-

12 km

Alla

V. och Ö. Vattensjön

-

12 km

Inga invid sjöarna

Anarisstugan

-

13,5 km

Inga vid stugan

Fångåmon

102 med Vallbo och
Vålådalen

13 km

Sällsjöfjället

-

13 km

Alla

270

17,5-18,5 km

-

Ottsjö
Vallbo

Exempel på
betraktelsepunkt

Vindparkens läge i
förhållande till betraktelsepunkten

Typ av utsikt i vindparkens riktning

Konsekvensbedömning

Fotomontage

Bilaga 2

Fjärrzon 12-15 km

Edsåsen

SO om Edsåsen

Fjäll och skog

Måttlig

O om Välliste

Skog och
Storsjöbygden

Måttlig

NO om Vattensjöarna

Hottögsfjället

Inga

N om Anarisstugan

Hottögsfjället

Inga

Skog

Små

Få-flertalet beroende NO om Fångåmon
på skogstäthet
NV om Sällsjöfjället

Skog och Åreskutan

Måttliga

Flertalet

V-SV om Mattmar

Skog och OttfjälletHottögsfjället

Måttliga

20 km

Alla

SO om Renfjället

Skog och
Ovksfjällen

Måttliga

89

17,5 km

Få

NO om Ottsjö

Sjö och skog

Små

102 med Fångåmon och Vålådalen

18,5 km

Få-flertalet beroende NO om Vallbo
på skogstäthett

Skog och
Hottögsfjället

Små

Stor-Anahögen 1423 m.ö.h.

-

17 km

Alla

Hottögsfjället

Små

Höglekardalen/Hovde/Bydalen/Fjällhalsen

15

19 km

Inga nere i dalen

NV om Bydalen

Inga

Hållfjällets turiststation

-

21 km

Inga

O om Hållfjället

Inga

Ottfjället 1265 m.ö.h.

-

21,5 km

Alla

NO om Ottfjället

23,5 km

Få

24 km

Alla

Yttre fjärrzon 16- km

Mattmar kyrka
Renfjället 986 m.ö.h.

Vålådalen
Åreskutan 1420 m.ö.h.

102 med Fångåmon och Vallbo
-

N om Stor-Anahögen

Sjö och skog

Små

NO om Vålådalen

Skog

Små

SO om Åreskutan

Skog och Oviksfjällen/
Storsjöbygden

Moskogens Vindpark

Måttliga

		

Bilaga 2

Bilaga 2

Bilaga 2
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