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Wind power and unforeseen impacts on species
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Sammanfattningen 

Projektet handlar om uppföljning av tillståndsgiven vindkraft med inriktning på artskydd. Tillstånd för en vindkraft 

sker under förutsättning att lokaliseringen inte riskerar försämra bevarandestatusen regionalt/lokalt för arter och 

livsmiljöer (fåglar, fladdermöss, lavar mfl). Tillstånden meddelas under förutsättning att de kan ändras om 

oförutsedda skador uppstår. För att kontrollera detta meddelas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Vi vill 

studera hur uppföljningen sker utifrån ett befintligt material där vi först analyserar hur frågan regleras i samtliga 

tillståndsbeslut under en tvåårsperiod. Ett urval görs i de anläggningar som är i drift där vi studerar hur utredningen 

enligt villkoren har genomförts och värderats. Här beaktas även information om artpåverkan som kommit till 

tillsynsmyndigheternas kännedom från allmänheten. Slutligen analyseras hur tillsynsmyndigheterna har agerat om 

oförutsedd påverkan på arter uppstått och drar slutsatser av detta (rekommendationer).

Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 1000 tecken):

This research project deals with wind farms and their impact on species. When permits are issued for these 

installations, it is under the prerequisite that there will be no significant effect on the conservation status on 

protected species (birds, bats, lichens etc.). In order to avoid unforeseen damage, conditions for investigations and 

monitoring are issued in the permits. The aim of our project is to, first, analyse how these follow-up requirements 

are regulated in a formal sense in the permits during a two year period. Thereafter, we will study how the 

investigation and control is performed in a number of permits for installations in operation. Here, also information 

on impacts on species from the public concerned will be taken into account. Finally, we will analyse how 

enforcement authorities deal with situations where such damage has occurred, whereafter recommendations will 

be proposed.
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Motivering

Projektet avser studera och analysera uppföljningen av artskyddet vid tillståndsgiven vindkraft. Studien omfattar 

dels en rättsvetenskaplig del (Darpö) där vi analyserar hur uppföljningsfrågor regleras i tillstånden under en 

tvåårsperiod. Utifrån ett urval av tillstånd från denna period där verksamheten har bedrivits under några år tänker 

studera hur utredningar och kontroller enligt villkor i tillstånden har genomförts och handlagts av 

tillsynsmyndigheterna. Denna del av studien är främst naturvetenskaplig(Sandström m.fl.), där vi analyserar de 

data som utretts och bedömer dess relevans till skyddet för arter som är känsliga för vindkraft (fladdermöss, fåglar, 

lavar, m.fl.). Utifrån handläggningen av dessa data bedömer vi därefter tillståndssystemets adaptivitet i förhållande 

till de naturvetenskapliga behoven och diskuterar i vilken mån de går att möta inom ramen för ett tillståndssystem 

som respekterar verksamhetsutövarnas intresse av förutsägbarhet och rättssäkerhet.

 

Etablering av vindkraftsanläggningar kommer ofta i konflikt med skyddet av olika arter, främst fåglar och 

fladdermöss. Detta skydd upprätthålls genom väl valda lokaliseringar och försiktighetsmått som t.ex. Batmode. Ett 

grundläggande krav från inte minst EU-rätten är att tillstånden kan anpassas om det uppstår oförutsedd skada. Det 

är därför av avgörande vikt för dessa etableringar att tillstånden medför såväl rättssäkerhet för verksamhetsutövarna 

som möjligheter till anpassning till arternas bevarandestatus (”adaptivitet”). Att vårt tillståndssystem förmår att lösa 

denna konflikt är ett grundläggande krav för att kunna fungera på en EU-marknad, vilket har stor betydelse inte 

minst för vindkraftens framtid i Sverige. En diskussion om hur det nationella systemet ska kunna möta dessa krav 

har följaktligen mycket stor energi- och industrirelevans. Den bidrar också till att Sverige uppnår miljömålen om 

biologisk mångfald och förnybar energi.

 

Vi kan i vår studie utgå från det mycket omfattande material som insamlats och bearbetats i 

forskningsprogrammet PROSPEC (Darpö & Sandström). Det blir därför möjligt att utföra den första delen av vår 

studie direkt från detta material, samt att därefter göra den nödvändiga avgränsningen för att identifiera de 

verksamheter som ska ingå i vår djupstudie i faserna 2 och 3. Samtidigt har vi genom de fyra årens studier av 

vindkraft inom PROSPEC samlat på oss en grundläggande kunskap om vindkraften och dess påverkan på arter. 

Till detta kommer att både Darpö och Sandström har arbetat med tillstånd och artskydd i forskning, statliga 

utredningar och myndighetssammanhang sedan början av 2000-talet. Därmed har vi goda förutsättningar för att 

såväl uppnå goda resultat i forskningen som att omsätta dessa i praktiska rekommendationer om artskydd i 

svenska tillståndsprocesser.

Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc. max 1½ A4-sida.

Inledning

PROSPEC är ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet (Jan Darpö) och ArtDatabanken vid SLU i 

Uppsala (Jonas Sandström) som undersöker och analyserar hur hänsyn till arter och värdefulla naturmiljöer 

hanteras vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och areella näringar.(1)  I programmet har vi bl.a. 

undersökt samtliga tillstånd till vindkraft som getts under perioden 2014-18 av miljöprövningsdelegationerna vid 

länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna, sammanlagt drygt 300 ärenden. Då de flesta av dessa har 

behandlats i flera instanser rör det sig sammantaget om närmare 500 beslut och domar. Beslutskategorierna har 

alla att göra med tillstånd till vindkraft; ursprungliga tillståndsansökningar, ändringstillstånd, omprövningar av villkor, 

förlängning av igångsättningstid eller arbetstid, upphävande eller återkallande av tillstånd samt tillsyn över 

tillståndsgiven verksamhet. Den stora majoriteten av ärenden utgörs av ursprungliga tillståndsansökningar och 

ansökningar om ändringstillstånd. Av dessa gäller 168 st. ursprungliga ansökningar om tillstånd till att bygga 

vindkraft på en angiven plats.  Ändringstillstånden (24 st.) gäller nästan uteslutande ökning av höjden på 
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vindkraftverken. Sammanlagt rör det sig alltså om 192 st. lagakraftvunna ärenden om ansökningar om tillstånd och 

ändringstillstånd.(2)  Därmed har vi samlat på oss ett unikt underlagsmaterial för studier av vindkraft i Sverige. Med 

utgångspunkt från detta material har vi producerat ett antal artiklar som redan publicerats eller lämnats in för 

publicering i tidskrifter med peer review-granskning. 

Utredning och kontroll

Projektet handlar om uppföljning av tillståndsgiven vindkraft med inriktning på artskydd. Tillstånd för en vindkraft 

enligt miljöbalken (1998:808, MB) ges under förutsättning att lokaliseringen inte riskerar försämra 

bevarandestatusen regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer (fåglar, fladdermöss, lavar mfl). Tillstånden meddelas för 

viss tid – oftast 30 år – och under förutsättning att de kan ändras om oförutsedda skador uppstår. För att 

kontrollera detta meddelas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Den som ansöker om tillstånd måste därför 

ge ett förslag till övervakning och kontroll av verksamheten (22:1 MB). I tillståndet meddelas regelmässigt villkor om 

vidare utredningar och att ett kontrollprogram ska upprättas. Villkoret brukar ha följande lydelse:

Ett kontrollprogram som omfattar anläggningsarbeten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast två månader 

innan arbetena påbörjas. Kontrollprogram för verksamheten i sin helhet ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 

sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk eller vid den senare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

När sedan tillståndet vunnit laga kraft medför det å ena sidan en rättssäkerhet för tillståndshavaren genom att 

ytterligare krav inte kan ställas under tillståndstiden. Å andra sidan måste det vara möjligt att ändra eller anpassa 

tillståndet om det uppstår oförutsedda skador på arter och naturmiljö, vilket inte minst är ett krav från EU-rätten. 

Artskyddet förutsätter alltså att tillstånden är anpassningsbara – ”adaptiva” – på så sätt att de kan ändras om de 

förutsättningar som gällde när de meddelades visar sig inte hålla. 

 

För att kontrollera verkningarna av tillståndsgivna verksamheter måste tillståndshavaren fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten (26:19 MB). Genom egna undersökningar ska verksamhetsutövaren hålla sig underrättad 

om verksamhetens påverkan. Ytterligare regler om denna s.k. egenkontroll finns i en särskild förordning 

(1998:901). De kontrollprogram som föreskrivs i tillstånden utgör en del av verksamhetens egenkontroll, liksom de 

fungerar som ett hjälpmedel i tillsynsarbetet. I programmet ska verksamhetsutövaren redovisa de kontroller av 

utsläpp, buller eller annan miljöpåverkan som måste göras i avsikt att visa hur man uppfyller villkoren i 

tillståndsbeslutet samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. Förutom bullerfrågor regleras ofta 

uppföljningen av påverkan på naturmiljöer och arter i programmen. Därmed är de en mycket viktig komponent för 

att se till att den arthänsyn som föreskrivits i tillståndet upprätthålls och att den är effektiv. En sådan uppföljning är 

också något som EU-kommissionen understrukit i sina vägledningar om vindkraft och artskydd enligt de båda 

naturvårdsdirektiven (fågeldirektivet (2009/147, FD) resp. art- och habitatdirektivet (92/43, AHD)).(3)  Att 

kontrollprogram upprättas av tillståndshavarna och lämnas in till tillsynsmyndigheterna är alltså avgörande för att 

skyddet för naturmiljö och arter, liksom att de undersökningar som stipuleras verkligen genomförs och redovisas.

1 Publiceringen av artiklar i programmet framgår av PROSPECs hemsida, där de också är publicerade. Därtill 

kommer en rapport av Sandström inom kort, liksom en slutrapport under mars-april 2021; 

https://jur.uu.se/forskning/forskningsamnen/miljoratt/prospec/

2 En kortbeskrivning av samtliga ärenden och de ingående besluten/domarna finns upplagd på hemsidan (Bilaga till 

forskningsrapporten ”Hur många fick lov?”).

3 Se Kommissionens tillkännagivande – Vägledningsdokument om utbyggnad av vindkraft och EU:s 

naturvårdslagstiftning. Bryssel den 18.11.2020 C(2020) 7730 final 

(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_sv.pdf ), , särskilt kapitel 3 

och 7, även Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 

92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer. Europeiska kommissionen 2007 

(http://www.mkg.se/uploads/Bilaga1_Kommissionens_vagledning_artikel_12_habitatdirektivet.pdf)
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Mål; Enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kWh, max ½ a4-sida.

Projektet syftar till att uppnå kunskap om hur tillståndsgiven vindkraft kan bedrivas samtidigt som det EU-rättsliga 

och nationella artskyddet upprätthålls fortgående. Utifrån den kunskapen kan vi besvara frågor om:

 

•         Hur tillståndssystemet kan förbättras för att möta oförutsedda skador och förändringar i arternas behov 

(adaptivitet), samtidigt som tillståndshavarnas intresse av förutsägbarhet och rättssäkerhet iakttas?

•         Vilken kunskap behövs om vindkraftskänsliga arter för att undvika oförutsedda skador på deras 

bevarandestatus? 

•         Vilka slags utredningar (omfattning, tider, arter, metodik) bör omfattas av villkor i tillstånden?

•         Hur ska utredning och kontroll genomföras när vindkraftsanläggningen har tagits i drift för att, vilka ska bidra 

till utredningarna (verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter, allmänheten)?

•         Vilken kvalitetssäkring behövs för att värdera dessa uppföljande utredningar?

Genomförande, max 1 A4-sida.

Projektet 

Vi vill nu gå vidare i undersökningen av vindkraft och hänsyn till naturmiljöer och arter med inriktning på villkor om 

utredning och kontrollprogram i ett antal givna tillstånd. Avsikten är att se vad som regleras i dessa villkor, hur 

kontrollen och utredningarna genomförs och handläggs av tillsynsmyndigheterna. I vilken mån beaktar 

myndigheten information om skador på arter och livsmiljöer som rapporteras in av allmänheten? Vidare, hur 

hanterar tillsynsmyndigheten situationer när det visar sig att det har uppstått en icke förutsedd eller otillåten 

påverkan på naturmiljö och arter. Ingriper man med stöd av förelägganden, ansöker man omprövning av tillståndet, 

eller finns det utrymme i tillståndet att möta sådana situationer genom s.k. ”uppföljningsvillkor”.(1)  På ett 

övergripande plan kan man säga att forskningsfrågan gäller hur man löser konflikten mellan tillståndshavaren krav 

på rättssäkerhet och arternas behov av ett fortgående skydd.

Projektet är uppdelat i tre faser, motsvarande de tre åren 2021-23 för genomförandet. Vi avser att först studera 

samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod i spannet 2014-18 för att se hur frågor om hänsyn till naturmiljöer 

och arter är tänkta att följas upp enligt villkoren om utredning och kontrollprogram i givna tillstånd (fas 1). Därefter 

gör vi ett urval av tillstånd som tagits i anspråk(2)  och vänder oss till tillsynsmyndigheterna för att få tillgång till 

utredningar och kontrollprogram som lämnats in enligt villkoren. Vi begär även att få ut anmälningar om påverkan 

på arter som lämnats av den berörda allmänheten efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift. Den samlade 

informationen jämförs också med vad som låg till grund för tillståndsbeslutet när det meddelades. Sedan studerar 

vi hur uppföljningen av påverkan på naturmiljöer och arter som ska ske enligt utredningarna och 

kontrollprogrammen har genomförts, liksom hur annan information beaktats (fas 2). 

Vid bedömningar av påverkan på arter och naturmiljöer är det viktigt att se till vilka parametrar som använts för 

uppföljningen. Även datasammanställningar och analyser av data granskas, liksom vilken roll tillsynsmyndigheten 

har vid rapportering. Frågor om påverkan på arter och livsmiljöer som vi vill belysa är:

• Omfattar utredningarna och kontrollprogrammet de arter som är relevanta i relation till tillståndsprövningen?

• Är metodiken relevant, är utredningens och programmets längd och frekvens tillräcklig?

• Vilka data ska rapporteras till tillsynsmyndigheten?

• Vilka slutsatser kan man dra från de data som samlats in?

• Finns det några tröskelvärden angivna då ev åtgärder krävs?

• Hur offentliggörs data och slutsatser?

Slutligen analysera vi hur dessa utredningar har hanterats av verksamhetsutövarna och tillsynsmyndigheten för att 

tillvarata naturvårdshänsynen (fas 3). I den sista fasen ingår också att vi utifrån analysen i fas 2 ger 

rekommendationer om hur naturvårdshänsynen kan upprätthållas i det svenska tillståndssystemet under MB för att 

möta kraven i lagstiftningen, samtidigt som tillståndshavarnas rättssäkerhet respekteras. Rekommendationerna 

kommer att vara riktade mot tillståndsmyndigheterna/domstolarna, verksamhetsutövarna och 

tillsynsmyndigheterna. Vi kommer även att analysera och diskutera hur den berörda allmänheten kan spela en roll 
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för att kontrollera och uppfylla de miljörättsliga kraven i dessa sammanhang.

1 För en intressant diskussion om de EU-rättsliga kraven på en sådan möjlighet till att genom villkor anpassa 

verksamheten till oförutsedd miljöpåverkan, se Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-09-01; M 5375-14 Bunge 

Stucks. 

2 Det kan förväntas att en betydande andel – kanske uppemot 50% - av de givna tillstånden inte har utnyttjats, 

dvs. att vindkraftsanläggningarna är inte byggda.
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SUMMA

Övriga kostnader

Resor

Material

Utrustning

Laboratoriekostnad

Lönekostnader

Projektets totala 
kostnad Projektets totala kostnader per år

KALENDERÅR 2021 2022 2023

Konsultkostnader

Indirekta kostnader

200 000 204 000 208 000 0 0612 000

0 0 0 0 00

0 0 0 0 00

0 0 0 0 00

25 000 50 000 50 000 0 0125 000

250 000 250 000 0 0750 000 250 000

19 000 19 000 20 000 0 058 000

98 000 100 00097 000 0 0295 000

1 840 000 591 000 621 000 628 000 0 0

Kostnader (endast stödberättigande kostnader)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Utrustning, Material och Övriga kostnader

Lönekostnader avser sökande vid Artdatabanken; huvudsökande docent Jonas Sandström (25%) 2021-2023, Sofia 

Gylje eller annan expertis på fladdermöss och fåglar (6,25%) 2021-2023. 

Köpta tjänster avser kostnader för medsökande Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Juridicum, Uppsala 

universitet. Jan Darpö arbetar som uppdragstagare till Artdatabanken, tre månader per år under projektperioden 

2021-2023.

Övriga kostnader är lokalkostnader.

Indirekta kostnader är universitetets påslag (overhead) för lönekostnader ovan.

Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader är stödberättigande endast i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet. 

För dessa tillgångar är endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, 

stödberättigande. Om kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader förekommer, redogör för hur de beräknats nedan eller i separat 

 

0 0 0 0 0 00 0

SUMMA 100591 000 621 000 628 000 0 0 1 840 0000 0

Finansiering inkl. samfinansiärer
Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år

Energimyndigheten

(%)FINANSIÄR Total

100

2021 2022 2023 2024 2025

591 000 621 000 628 000 0 0 1 840 000

20272026

0 0

STÖDMOTTAGARE StödKostnad Stödandel(%)Organisationsnr Kalenderår

 0  0  0

SUMMA  0 0

Stödmottagare

 Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet

Detta projekt är i sin helhet i vissa delar 

lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär,

ange vilken:  

  

Detta projekt är  i sin helhet  i vissa delar 

lika med ansökan till EG-finansiär, ange vilken:  
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Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola.

Namn på doktorand Namn på doktorand

Namn på doktorand Namn på doktorand

Övriga samarbetspartners (orgnr och orgnamn)

 

Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information)

Resultaten kommer att redovisas i rapporter på svenska som kan ligga till underlag för i uppföljande utredningar 

och förbättrad hantering av kontrollprogram. Forskningsprogrammet kommer även publicera resultaten i 

internationella tidskrifter.

Resultaten kommer även att kommunicerats på konferenser, möten och workshops.

Nyttiggörande/Exploatering

Behovet av vår studie

För att undvika dubbelarbete behöver vårt urval av verksamheter i drift ta hänsyn till de undersökningar som redan 

gjorts, t.ex. den studie som gjordes som en del av Vindvals Rapport 6740 (2017). Det finns även en mängd andra 

studier som tittat på vissa aspekter av artskyddet eller har gällt enskilda vindkraftanläggningar eller regioner (se 

t.ex. BirdLife Sveriges hemsida; https://birdlife.se/fagelskydd/vindkraft/referenser/svenska-rapporter-och-arbeten/). 

Samtliga dessa är äldre eller mer avgränsade än den systematiska studie som vi avser att genomföra. 

Därmed kan sägas att dessa kontroll- och uppföljningsprogram i Sverige har endast i begränsad omfattning lett 

fram till ny kunskap hur vindkraften påverkar fåglar (Vindval, 2019). Det finns således ett stort behov av att se över 

hela systemet med kontroll- och uppföljningsprogram, så att de bättre kan bidra till kunskapsutvecklingen för 

samtliga arter som är känsliga för vindkraft. Bra utformade utredningar och kontrollprogram kan lägga grunden för 

bättre beslut i framtiden. För vissa arter är det dessutom viktigare att följa upp vad som händer efter en 

vindkraftutbyggnad än att inventera området i förväg i syfte att försöka bedöma senare påverkan.

Stimulanseffekt (redovisa vilken stimulanseffekt stödet kommer att få i form av t. ex. ökad projektstorlek, ökat antal förväntade resultat, ökad 

intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utvckling och innovation. Detta ska anges om sökt belopp överstiger 7,5 MEUR och alltid när 

sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3§ förordningen (2008:761) om 

statligt stödtill forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet)
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