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BAKGRUND
Eolus Vind AB (bolaget) inkom den 1 december 2008 till Bygg-och miljönämnden i
Gislaveds kommun (nämnden) med en anmälan avseende anläggande och drift av
tre vindkraftverk på fastigheterna Reftele-Flahult 1:4 och 1:6 i Gislaveds kommun.
Nämnden beslutade den 25 april 2012 att verksamheten inte behöver tillståndsprövas och beslutade samtidigt att förelägga bolaget om att verksamheten ska bedrivas
enligt vissa försiktighetsmått. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i
Jönköpings län av Sveriges Ornitologiska Förening, Västbo fågelklubb, Lars
Davidsson, Inga-Lill Davidsson och Åke Fridén. Länsstyrelsen beslutade den 18
december 2012 att upphäva nämndens beslut och att förbjuda den anmälda
verksamheten. Eolus Vind AB har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.
Eolus Vind AB har yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas och att verksamheten ska tillåtas i enlighet med anmälan. Bolaget har som grund för yrkandet
åberopat vad bolaget anfört i underinstanserna samt tillagt följande.
Det som länsstyrelsen anger som skäl för sitt beslut motiverar inte beslutet.
Länsstyrelsen har inte tagit hänsyn till bolagets yttrande av den 11 december 2012.
Av detta yttrande med tillhörande bilagor (bl.a. miljÖlands utlåtande samt rapport
från fågelundersökning) framgår skäl till varför länsstyrelsens beslut bör upphävas
och varför verksamheten bör tillåtas i enlighet med anmälan.
Länsstyrelsen anger i sitt beslut gällande anmälan att ”det inte framkommit skäl att
frångå den av Naturvårdsverket angivna buffertzonen om två kilometer” och att
länsstyrelsen därför anser att ”en etablering av de planerade vindkraftverken på den
aktuella platsen skulle kunna medföra risk för allvarlig negativ påverkan på en
skyddad art”. Länsstyrelsen motiverar detta bl.a. med att den genomförda undersökningen (miljÖlands fågelundersökning sep-dec 2011) inte skulle vara tillräcklig
för att säkerställa att verken skulle utgöra risk för berguvarna, eftersom ”berguvarnas rörelsemönster nattetid är svåra att kartlägga” och ”det är svårt att anpassa
buffertzonen i det aktuella området som har en variation av öppen respektive skogsklädd mark”. Bolaget menar att MiljÖlands fågelundersökning är mycket väl utförd
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och fullt tillräcklig. Den har utförts av Seppo Ekelund, som arbetat med miljöfrågor
sedan 1960-talet och har omfattande kunskap i ämnet. Han har även skrivit
miljÖlands båda utlåtanden. Fågelobservationen utgjordes inte bara av observation
på plats utan även av omfattande datainsamling från rapporter etc., kontakt med
lokala ornitologer och lokalbefolkning samt av inventering av var olika sorters föda
finns. Undersökningen utfördes helt i linje med vad Sveriges Ornitologiska Förening tidigare har anfört, nämligen att ”Individuella studier bör klargöra om populära
födosöksområden ligger i en viss sektor av reviret, varefter skyddet kan anpassas”.
Med ”skyddet” menas buffertzonen om två kilometer, vilken länsstyrelsen anser att
det inte finns skäl att frångå i förevarande fall. Bolaget menar däremot att fågelundersökningen mycket väl visar att det går att anpassa buffertzonen i förevarande
fall. Därtill visar undersökningen att berguvsparet i området inte häckar på eller vid
Trollabergen (se bilaga 4). I sitt beslut hänvisar länsstyrelsen till Naturvårdsverkets
rapport 6467, som säger att buffertzonen kan anpassas till lokala förhållanden efter
mer detaljerade undersökningar. Bolaget menar att miljÖlands undersökning utgör
just en sådan detaljerad undersökning.
Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun har anfört att nämnden anser att
inget nytt har framkommit i ärendet och att nämnden därför vidhåller sitt beslut.
Åke Fridén har yrkat att ärendet ska återremitteras till Länsstyrelsen i Jönköpings
län för behandling av de överklaganden som inte har behandlats i det beslut som
Eolus Vind AB nu överklagar. Han har anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen
har enbart tagit upp frågor som gäller förekomst av skyddsvärd fågelart på Trollabergen och har inte berört det som han anförde avseende bl.a. säkerhet och förebyggande underhåll av och kring de aktuella verken.
Inga-Lill Davidsson och Lars Davidsson har anfört sammanfattningsvis följande.
De motsätter sig Eolus Vinds överklagande av länsstyrelsens beslut. Fastighetsbyrån i Gislaved har i en marknadsvärdering bedömt att en etablering av vindkraftverk skulle påverka värdet på deras fastighet negativt med ca 25-40 procent
och att det samtidigt blir betydligt svårare att finna köpare till fastigheten. De har
även ringt runt till andra erfarna fastighetsmäklare på orten, vilka har uppgett att
deras uppfattning är att en vindkraftsetablering påverkar marknadsvärdet negativt
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och att antalet intressenter sjunker. Vindkraftverk stör deras idyll, inte bara den
vackra estetiska naturbilden utan även väldigt negativt genom ljud, ljus och skuggbilder. Ornitologen Henrich Blank, informatör på länsstyrelsen, berättade på vindkraftshearingen som Gislaveds kommun anordnade den 21 april 2012 om hur fåglar
och fladdermöss skadas och dödas av vindkraftverk. Detta gäller särskilt rovfåglar
då de har ett stort vingspann. I det aktuella området finns ett häckande par berguvar.
Det har ett vingspann närmare två meter. Henrich Blank tog upp dessa som risk
ihop med övriga jakt-/rovfåglar (se hans föredrag på Gislaveds kommuns hemsida
under vindkraft). Det finns risk för isbildning på vindkraftverkens vingar och fara i
samband med islossning, då bl.a. väg 27 går utmed verken.
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Västbo Fågelklubb (VFK) har anfört i
huvudsak följande. SOF och VFK vidhåller att vindkraftverken inte kan etableras
närmare än 2 km från aktuellt bo av berguv. Den genomförda fågelundersökningen
ger inga trovärdiga belägg för att berguvarna inte kommer att förolyckas. Sannolikheten för kollision bedöms av VFK och SOF vara oacceptabelt stor. De ställer sig
frågande till konsultrapportens trovärdighet eftersom det i underlagsmaterialet
framförs ett flertal slutsatser som saknar vetenskaplig grund. Jaktutflykter på 5 km
har konstaterats hos individer av berguv som utrustats med sändare. miljÖland
menar att sannolikheten att berguvarna omkommer är liten eftersom de inte jagar
vid Trollabergen. Detta baseras på biotop och födoval i teorin. Om de verkliga
berguvarna i detta fall vet man mycket lite i fråga om vilka byten de tar och hur de
rör sig i reviret. Det förefaller orimligt att berguvarna inte regelbundet skulle röra
sig i området vid Trollaberget med tanke på närheten till boplatsen.
Bolaget och konsulten har missuppfattat formuleringen i SOF:s vindkraftspolicy
”Individuella studier bör klargöra om populära födosöksområden ligger i en viss
sektor av reviret, varefter skyddet kan anpassas”. Det framgår tydligt av SOF:s
vindkraftspolicy att skyddsavståndet ska vara minst 2 km, men att det ofta behöver
vara större. Angivelsen grundar sig på bedömda sannolikheter för att berguvarna
ska kollidera med vindkraftverk. Det finns alltså inga garantier för att de inte
kolliderar även om avståndet är exempelvis 5 km. Samma resonemang framgår i
rapport 6467 från Naturvårdsverket (Vindkraftverken påverkan på fåglar och
fladdermöss - Syntesrapport, projekt Vindval). Individuella undersökningar kan
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klargöra hur berguvarna rör sig inom reviret. Rör de sig i riktning mot det planerade
vindkraftverksområdet behöver buffertzonen utökas, i annat fall kan kanske 2 km
räcka. Placeras vindkraftverken närmare boplatsen än 2 km är sannolikheten alltför
stor att uvarna omkommer, även om de inte favoriserar området. Det handlar om att
minska riskerna till en rimlig nivå. I Tyskland anses riskerna alltför stora inom 4 km
från boplatsen. miljÖlands fågelundersökning visar på intet sätt att berguvarna inte
rör sig inom det planerade vindkraftverksområdet och kan därmed omöjligen tas
som bekräftelse för att vindkraftsetableringen inte kommer att påverka berguvarnas
fortsatta häckning. Bolagets påstående att undersökningen visar att det är orimligt
att följa den rekommenderade skyddszonen är således felaktigt.
Konsultens uttalande att berguvarna inte har någon anledning att flyga i riktning
mot de planerade vindkraftverken är dumdristigt i sådan mening att vi inte kan
känna till deras verkliga förehavanden, i synnerhet inte utan någon vederhäftig
övervakning. De berguvar som hittats döda under vindkraftverk utgör högst sannolikt bara en bråkdel av de verkliga antalen. Systematiska eftersök är sällsynta och en
uggla undgår lättare upptäckt än t.ex. en örn eftersom de är mindre och svårare att
se samt lättare för rovdjur att bära med sig. Berguvens status är närmast identisk
med örnarnas. De har samma rödlistningskategori, listade i fågeldirektivets bilaga 1,
etc. De domar som VFK och SOF har hänvisat till tidigare i ärendet och som avser
bl.a. havs- och kungsörn kan därför vara prejudicerande även avseende berguv.
Bolaget tycks inte ha insett att ordet störning används i en vidare bemärkelse än
störning av ljud när de som grund för sitt påstående att fågeldirektivet om avsiktlig
störning är irrelevant anger att berguvarna inte verkar störas av bergtäkten. I fågeldirektivets begrepp ingår all form av störning, dvs. all verksamhet som påverkar
häckningen negativt. Risken att någon av fåglarna förolyckas är en allvarlig form av
störning. Vidare kan berguvarna komma att uppfatta byggnationen av vindparken
som en betydligt allvarligare störning än täktverksamheten. Konsulten jämför olika
mortalitetsfaktorer. Uppgifterna förefaller rimliga, min inte särskilt relevanta.
Logiken att motivera tillstånd som riskerar att allvarligt skada berguvarna med att
det finns större mortalitetsfaktorer än vindkraft, är som att motivera stöld med att
det ändå är så stort svinn. Vad gäller att berguvar dödas i kontakt med transformatorer och elledningar så borde alla transformatorer utrustas med fågelsäkra
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lösningar, såsom ”huven uven” och elledningar ska så långt möjligt läggas under
jord. I händelse av att vindkraftverken skulle byggas kan det vara av intresse att
följa upp eventuell påverkan på berguvarna. Ett kontrollprogram har dock ingen
positiv verkan på berguvarna, om det inte innebär att man är beredd att anpassa
verksamheten utifrån den information som framkommer. Ett kontrollprogram får
aldrig påverka beslut om tillstånd enligt miljöbalken. Artskyddsförordningen, i
vilken fågeldirektivets riktlinjer införlivats, ska tillämpas strikt. Därmed kan man
inte kompromissa med angivna skyddszoner.

Eolus Vind AB har bemött motparternas yttranden och uppgett i huvudsak följande.
miljÖlands utredning är mycket väl genomförd. Att slutsatserna från densamma
mycket väl kan motivera bolagets yrkande enligt överklagandet framgår av
rapporten. Vad gäller en buffertzon om 2 km har bolaget redogjort för varför zonen
i förevarande fall mycket väl kan anpassas. Att buffertzoner kan anpassas till att
vara mindre än 2 km framgår av Naturvårdsverkets syntesrapport 6467 Vindkraftens
effekter på fåglar och fladdermöss. Enligt denna är de generella buffertzonerna inte
vetenskapligt baserade. En vetenskaplig undersökning kan behövas för att en
buffertzons storlek och form ska kunna anpassas. miljÖlands fågelundersökning vid
Trollabergen utgör en sådan vetenskaplig undersökning, varför slutsatserna från
densamma är baserade på vetenskapliga grunder. Det stämmer att enligt SOF:s
vindkraftspolicy ska skyddszoner för berguv vara minst 2 km. SOF:s rekommendation skiljer sig alltså från den rekommendation som presenteras i Naturvårdsverkets
rapport 6467, i det hur ett skyddsavstånd kan anpassas. Berguven flyger och jagar
på helt andra sätt än de arter som varit aktuella i de domar som VFK och SOF har
hänvisat till. Dessa domslut har inte relevans i förevarande fall.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut med följande tillägg.
Berguven (lat. Bubo bubo) är upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande
av vilda fåglar) och är därmed en av de fågelarter som ska skyddas genom att
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medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett generellt system för
skydd där särskilt bl.a. följande ska förbjudas:
 att avsiktligt döda sådana fåglar oavsett vilken metod som används och
 att avsiktligt störa dessa fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att uppnå syftet med
detta direktiv.
Med stöd av 8 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) (MB) har ett sådant skydd införts i
artskyddsförordningen (2007:845). I 4 § artskyddsförordningen anges bl.a. att det är
förbjudet att avsiktligt döda eller störa, särskilt under parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder, de vilda fåglar som tas upp i bilaga 1 till förordningen. Berguven är en av de arter som tas upp i bilaga 1 till förordningen.
Mark- och miljödomstolens bedömning
Etableringsplatsen för de tre anmälda vindkraftverken ligger mindre än två
kilometer från en boplats för berguv.
Häckningsplatser eller vistelseplatser för hotade och känsliga arter har i olika
sammanhang försetts med buffertzoner där syftet är att undvika eller reducera
störning från en verksamhet av något slag. Berguven är en av de arter som anses
vara mest känslig för störning och kollisionsrisker i samband med vindkraftsetablering. Berguven häckar ofta på boplatser som har använts under mycket lång
tid (decennier eller sekler) och kan inte lätt ersättas med nya om de går förlorade.
För berguv har Naturvårdsverket bedömt att en buffertzon om 2 km från boplats är
rimlig för att motverka befarad påverkan vid vindkraftetablering. De buffertzoner
som anges grundas som regel på försiktighetsprincipen och bästa möjliga bedömning. Zonerna är emellertid inte vetenskapligt baserade avstånd innanför vilka en
eventuell vindkraftetablering alltid får negativa följder. Omvänt är det inte heller så
att det utanför angivna avstånd inte finns några risker för negativ påverkan.
Fåglarna använder landskapet på olika sätt beroende på hur det ser ut, var det finns
föda och så vidare. Man kan gå in med mer detaljerade studier för att ta reda på hur
det ser ut i det lokala fallet och därefter kan buffertzonernas storlek och form anpas-
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sas efter lokala förhållanden. (Se vidare Naturvårdsverkets rapport 6467 ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - En syntesrapport”, 2011, s. 65 f.)
Att berguven kan söka föda upp till fem kilometer från boet har uppgetts av både
bolagets konsult och SOF/VFK. Bolaget har uppgett att den för berguven angivna
buffertzonen om 2 km från boplats kan anpassas i det aktuella målet till att inte
omfatta området för de anmälda vindkraftverken. Som motivering anges bl.a. att
berguvsparet, som häckar inom 2 km från anmälda vindkraftsverk, inte söker föda
vid etableringsområdet för vindkraftsverken och att berguvarna inte störs av täktverksamheten som finns inom buffertzonen. Vad gäller berguvarnas födosöksområde anser mark- och miljödomstolen, enligt vad som utvecklas närmare nedan,
att bolagets utredning inte ger stöd för att berguvarna inte söker föda även inom
platsen för den planerade verksamheten.
I bolagets rapport ”Fågelundersökning-Berguv” anges namngivna platser där berguvarna i området uppges söka sin föda och vilken föda som söks på respektive plats.
Vad dessa uppgifter baseras på framgår inte i rapporten, några faktiska iakttagelser
har inte refererats. Vidare anges i rapporten att ett kontrollprogram bör upprättas då
man, utöver uppföljning av berguvarnas häckning bör, ”även om möjligt ta reda på
vilken föda berguvarna på denna lokal föredrar”. Bolagets undersökning kan inte
anses säkerställa att berguvarna inte rör sig i området för den planerade verksamheten. Länsstyrelsen har påpekat att det inte finns något som skiljer terrängen inom
vindkraftverkens etableringsområde från den övriga terrängen inom buffertzonen.
Det finns inget i utredningen som motsäger det påståendet.
Domstolen bedömer i likhet med länsstyrelsen att det inte framkommit skäl att
frångå buffertzonen om två kilometer. Miljöbalkens försiktighetsprincip bör alltså
tillämpas. Eftersom berguven är en art som Sverige har åtagit sig att skydda och det
finns en reell risk för att berguvarna dödas eller störs av de planerade vindkraftverken, bör platsen för verksamheten inte anses vara lämplig enligt 2 kap. 6 § och
3 kap. 1 § miljöbalken. Det har enligt domstolens bedömning inte visats att det är
möjligt att genom försiktighetsmått förebygga, hindra eller motverka att den
anmälda verksamheten medför skada eller olägenhet för en hotad och skyddsvärd
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art. Länsstyrelsens beslut att förbjuda den anmälda verksamheten har därmed varit
riktigt. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 20 juni 2013.

Anders Bengtsson

Bruno Bjärnborg

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och
tekniska rådet Bruno Bjärnborg. Målet har handlagts av beredningsjuristen
Helena Lagstrand.
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Bilaga 2

Bilaga

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2012-11

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

www.domstol.se

