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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har den  

22 december 2014 lämnat wpd Onshore Forsvidar AB (bolaget) tillstånd enligt  

9 kap. miljöbalken (MB) till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft 

inom angivet område på fastigheterna Hangvar Austers 2:1, Hangvar Austers 1:20, 

Hangvar Bäcks 1:24, Hangvar Bäcks 1:66, Hangvar Gullauser 3:1, Hangvar 

Suderbys 2:5, Hangvar Suderbys 2:6 och Hangvar Suderbys 2:7 i Gotlands 

kommun. Beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen 

Gotland (Naturskyddsföreningen), Gotlands Botaniska Förening (GBF), Gotlands 

Ornitologiska Förening (GOF) samt Lena Ahlström Ek, Charlotta Andersson, 

Henning Andersson, Jonatan Berggren, Ann-Christin Bernström, Richard 

Bernström, Bruno Ehrs, Yvonne Ehrs, Ragnar Ek, Rune Gardelius, Britt Inger 

Kreimer, Bert Lindqvist, Jenny Lindqvist, Jonas Lindqvist, Kent Lindqvist, Joel 

Pettersson, Magnus Rietz, Urban Thorell och Jonas Åberg (Richard Bernström 

m.fl.). 

 

Under målets handläggning har framkommit vissa ytterligare uppgifter avseende 

förekomsten av kungsörn i det område som vindkraftverken är planerade att 

uppföras. 

 

YRKANDEN M.M. 

Naturskyddsföreningen har yrkat att Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 

upphävs och att ansökan avslås i dess helhet. Föreningen har till stöd för sin talan i 

korthet anfört följande. 

 

Antalet kungsörnsrevir har under åren 2004-2014 ökat i början för att därefter ligga 

nära konstant. Antalet lyckade häckningar har hela perioden legat ungefär konstant 

med undantag för minskningar år 2010 och 2014. Antalet misslyckade eller 

avbrutna häckningar har ökat under hela perioden. Kungsörnstammen är fortsatt 

sårbar och under de senaste tio åren har den inte alls utvecklats så som bolaget 

påstår. Naturskyddsföreningen menar i motsats till bolaget att en stor örnstam på ön 

snarare är ett argument för ytterligare försiktighet och att Forsvidar därmed är en 
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olämplig plats för vindkraft. Under vindkraftsutbyggnadens tidiga år var antalet 

verk litet och i allmänhet inte placerade i skogsområden med häckande och 

överflygande örn. Nu blir hoten mot örnstammen betydligt större. Det är enligt 

Naturskyddsföreningens mening en förhållandevis liten andel av alla 

vindkraftprojekt i landet som har lika höga skyddsvärden som Forsvidar. 

 

Naturskyddsföreningen anser att alternativa lokaliseringar är otillräckligt utredda 

och redovisade och att ingen möjlighet ges att ingående värdera de olika 

alternativen. Naturskyddsföreningen vill framhålla att Forsvidenområdet, som 

inkluderar Forsvidar, enligt Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen är ett av 

Gotlands sista stora sammanhängande ostörda, oexploaterade och tysta natur-

områden. Sådana områden skall enligt 3 kap. 2 § miljöbalken (MB) så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Det gäller inte 

bara skyddet av enstaka växter eller arter. Inte heller handlar det enbart om skada, 

utan om påverkan i en vidare bemärkelse. Varje exploatering, alltså även med ett 

enstaka vindkraftverk, skulle påtagligt skada det stora sammanhängande 

oexploaterade området. 

 

GBF har yrkat att beslutet ändras så att verk 13 och verk 16 stryks alternativt 

flyttas. GBF har till stöd för sin talan i korthet anfört följande. Främst verk 13, men 

även verk 16, har placerats allt för nära utposterna för Öselskallra samt de flöden 

som för vatten mot Natura 2000 Suderbys blekevät. Riskerna för kontamination av 

våtmarkerna vid en olycka i närheten av verken kan få allvarliga följder för 

Öselskallran och även för Väddnätfjäril som omfattas av Natura 2000. 

 

GOF har yrkat att beslutet upphävs och att bolagets ansökan avslås. GOF har till 

stöd för sin talan i korthet anfört följande.  

 

Samtliga vindkraftverk som planeras ligger enligt GOF inom 2 km från ett 

kungsörnsbo. Bolaget har i sin komplettering av ansökan, där antalet verk 

reducerats till fem, uppgett att skälet är att inte bebygga området inom 2 km från 

befintligt havsörnsbo. För att hänsyn till örnarna ska vara verkningsfullt är det även 
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avgörande att andra viktiga platser än örnarnas bolokal skyddas, såsom flygvägar 

och regelbundna uppehållsplatser. I verkligheten är revir inte cirkelrunda varför 

formen på revir och därmed en optimal buffertzon för varje örnpar varierar. För 

havsörnarna i Forsvidar innebär det att örnarna dagligen genomför flygturer till och 

från boet och den kust där de födosöker. Denna flygkorridor sträcker sig betydligt 

längre från boet än 2 km och går rakt över området där de fem verken planeras. 

Området där örnar observerats måste betraktas som högst frekvent utnyttjat av örn. 

Hänsyn till fågelvärden, biologiskt såväl som lagmässigt motiverade, inkluderar 

beaktande av fåglars livsmiljöer och inte enbart risker för direkta skador på 

individer genom kollision.  

 

Påverkan från vindkraft är flera, däribland habitatförlust, fragmentering, 

barriäreffekter och kollision. För att bedöma risker för påverkan är det avgörande 

att det görs utifrån ett tillräckligt bra underlag. Den redovisning av fågel-

förekomsten i området som lämnats i yttrandet visar att området har höga värden 

och detta måste beaktas i prövningen. Nordisk fladdermus har visat sig särskilt 

hotad av vindkraft.  

 

GOF har på mark- och miljödomstolens begäran pekat ut platsen för det aktiva 

kungsörnsbo som enligt föreningen ligger inom 2 km från planerade vindkraftverk. 

 

Richard Bernström m.fl. har yrkat att beslutet upphävs och att ansökan avslås. 

I andra hand har yrkande framställts om att eventuellt tillstånd ska villkoras med att 

den ekvivalenta ljudnivån från vindparken, beräknad enligt Naturvårdsverkets 

modell, inte får överstiga 35 dB(A) vid klagandenas fastigheter. Richard Bernström 

m.fl. har till stöd för sin talan vidhållit vad de tidigare framfört samt anfört bl.a. 

följande.  

 

Eftersom Naturvårdsverket och länsstyrelsen behandlat allmänna värden så 

kortfattat och i vissa avseenden inte alls ser de det som angeläget att yttra sig. De 

bör därför ges talerätt även gällande allmänna intressen. Forsvidar har höga och 

delvis unika naturvärden som riskerar att skadas. De anser att det finns risk för 
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betydande påverkan på hällmarkstallskog, våtmarker, angränsande riksintresse för 

naturvård och Natura 2000-område, skador och störningar på rödlistade/hotade 

växter och fåglar orsakade av planerade vindkraftverk och markarbeten. 

Vindkraften står redan idag för 40 procent av Gotlands elbehov, vilket kan jämföras 

med Sveriges långsiktiga mål 25 procent. En ytterligare utbyggnad på Gotland är 

därför inget nationellt intresse. Att ett område utpekas som riksintresseområde 

innebär inte att området är lämpligt för det avsedda ändamålet. Det är fel av bolaget 

att hävda att tystnaden i området saknar betydelse, bara för att området inte är 

speciellt utpekat i översiktsplanen. Av översiktsplanen framgår att planen inte 

garanterar ”att de platser eller områden som pekats ut för vindbruk efter 

genomförda prövningar sammantaget fortfarande kommer att anses lämpliga för det 

tänkta projektet”.  

 

Vad gäller framställt yrkande avseende buller är de av uppfattningen att dagens 

beräkningsmodeller för vindkraftbuller ger för låga ljudnivåer. Därför får den 

beräknade ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 dB(A) för att den verkliga 

ljudnivån inte ska överstiga 40 dB(A) vid bostäder. 

 

Länsstyrelsen i Gotlands län har initialt vidhållit sin inställning om att tillstånd 

bör beviljas. Länsstyrelsen har dock, sedan GOF till mark- och miljödomstolen 

kommit in med uppgifter som visar på att det finns ett välbevarat kungsörnsbo inom 

500-1 500 m avstånd från planerade vindkraftverk, avstyrkt att tillstånd lämnas. 

Länsstyrelsen län har till sitt senare yttrande bifogat ny information om 

kungsörnsbon inom projektområdet som lämnats av lokala fågelinventerare, vilka 

sedan flera år svarar för länsstyrelsens årliga rapportering till Naturvårdsverket om 

häckningsframgången för kungsörn i länet. Till stöd för sin talan har länsstyrelsen 

vidare anfört i huvudsak följande. 

 

I och med att bolaget redovisat en alternativ väg in i området som innebär att en ny 

väg anläggs norr om våtmarken Hästvät och de lokaler för Öselskallra som finns där 

bedömer länsstyrelsen att ansökan kan tillstyrkas vad avser Öselskallra.  
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Länsstyrelsen kan konstatera att det krävs en buffertzon om minst 2 km mellan 

kungsörnsbo och vindkraftverk för att inte riskera örnarnas fortlevnad.  

Mot bakgrund av de nya uppgifter som framkommit samt med kunskap om att det i 

området finns ytterligare häckande kungsörn och havsörn, om än på längre avstånd, 

anser länsstyrelsen numera att tillstånd inte kan lämnas till Vindpark Forsvidar. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun samt Länsstyrelsen i 

Stockholms län har uppgett att deras tidigare bedömningar inte ändrats och har valt 

att inte yttra sig ytterligare. Även Byggnadsnämnden i Gotlands kommun har 

hänvisat till tidigare gjord bedömning i ärendet.  

 

wpd Onshore Forsvidar AB har bestritt överklagandena, men föreslagit att mark- 

och miljödomstolen ska förena tillståndet med ytterligare ett villkor för att värna 

kungsörnspopulationen i området, nämligen följande. 

- Anläggningsarbeten får inte ske under perioden 1 februari – 31 juli. 

Bolaget har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

  

Kungsörns- och havsörnspopulationen på Gotland är mycket livskraftig. Vind-

kraften har byggts ut kraftigt på Gotland och tycks inte ha påverkat möjligheterna 

för en kraftig ökning av örnpopulationen. Att det förekommer variationer i 

häckningsframgång är naturligt och beror bland annat på födotillgång. Antalet 

vindkraftverk i ansökan har reducerats från först planerade 13 verk till fem verk för 

att uppnå ett säkerhetsavstånd på 2 km till identifierat havsörnsbo. Dessförinnan 

hade två vindkraftverk tagits bort ur planeringen för att hålla ett säkerhetsavstånd på 

2 km till identifierat kungsörnsörnbo samt hänsynsavstånd till ett område där örnar 

observerats uppehålla sig.  

 

De fynd som gjorts tyder på att det finns ytterligare ett kungsörnsbo, beläget cirka 

500 m från det närmaste vindkraftverket. Som tidigare nämnts är kungsörns-

populationen på Gotland mycket stark. Örnarna tycks successivt ha vant sig vid 

mänsklig aktivitet och placerar bon allt närmare bostäder och relativt hårt 

trafikerade vägar. Som Energimyndigheten påpekat är området vid Vindpark 
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Forsvidar angivet som riksintresse för vindbruk. Det är viktigt att så långt som 

möjligt försöka uppnå samexistens mellan den starka kungsörnspopulationen och 

den stora potentialen för vindkraft som finns på Gotland. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden anfört att artskydds-

förordningen ska ses som en precisering av vad som kan följa av de allmänna 

hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter (se t.ex. MÖD 2013:13), vilket 

innebär att relevanta fridlysningsbestämmelser ska tillämpas vid bedömning av hur 

de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. I dom av den 25 

januari 2016, mål nr M 11317-14, anger Mark- och miljööverdomstolen angående 

tolkningen av 4 § artskyddsförordningen att det är av betydelse för bedömningen 

huruvida en verksamhet aktualiserar förbuden i 4 § artskyddsförordningen om 

verksamheten eller åtgärden innebär en negativ effekt på förutsättningarna att 

bibehålla eller återställa den gynnsamma bevarandestatusen för arten. Vidare anges 

att det, vid bedömningen av vilken effekt en verksamhet har på en art, finns 

anledning att se till verksamhetens påverkan inte bara inom relevant biogeografisk 

region utan även lokalt. Hur avgränsningen ska göras måste anpassas till den 

aktuella arten. Mark- och miljööverdomstolen anger också att det ifråga om 

verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att döda eller störa djurarten är 

rimligt att det krävs en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i 

området för att utlösa förbudet i 4 § 1 och 2 p. artskyddsförordningen. Enligt 4 §  

4 p. artskyddsförordningen är det förbjudet att skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser. 

 

Syftet med vindkraftverksamheten är att producera el och således inte att döda eller 

störa fåglarna. Det aktuella örnboet används maximalt av ett örnpar, vilket utgör en 

liten del av den talrika kungsörnspopulationen på Gotland. En viss risk för dessa 

örnar kan inte antas medföra någon beaktansvärd risk för påverkan på kungsörnens 

bevarandestatus inom populationen på regional eller biogeografisk nivå. 

Verksamheten är därmed inte förbjuden enligt 4 § 1 eller 2 p. artskydds-

förordningen. Den planerade verksamheten medför inte heller att kungsörnens 

fortplantningsområden eller viloplatser skadas eller förstörs, eftersom det är  
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ca 500 m avstånd mellan bo och planerad anläggning, varför verksamheten inte 

heller är förbjuden enligt 4 § 4 p. artskyddsförordningen. 

 

Angående bedömning av om vald plats för verksamheten är lämplig enligt 2 kap 6 § 

miljöbalken vill bolaget tillägga följande. Avståndet till tidigare kända örnbon är 

stort genom sökandens skyddsåtgärder att reducera antalet verk. Det nyfunna boet 

är visserligen närmare beläget, men boet kommer inte förstöras eller trängas undan 

av verksamheten. Etableringen innebär en viss risk för kollision för enstaka örnar. 

Anläggningen kan däremot inte förväntas ge en påverkan på den starka regionala 

populationen och heller inte på nationell nivå. 

 

Det finns få systematiska studier med data avseende kollisionsfrekvenser för 

kungsörn vid vindkraftsanläggningar. Att lämna ett visst skyddsavstånd till 

boplatser har i tidigare fall använts som skyddsåtgärd enligt försiktighetsprincipen. 

Ansökt verksamhet har anpassats för att uppfylla vedertaget avstånd till tidigare 

kända örnbon samt det område där flygande örnar observerats uppehålla sig. 

Avståndet till det nyfunna boet är som ovan nämnts ca 500 m. Kungsörn i denna typ 

av miljö rör sig normalt i olika riktningar från boet, utan tydligt riktat flygstråk, 

eftersom örnarnas jaktmarker finns i flera väderstreck. Bolagets genomförda 

inventeringar visar att både kungsörn och havsörn förekommer över projekt-

området, men i högre grad uppehåller sig över det omgivande odlingslandskapet, 

vilket är ett rimligt resultat eftersom det är i dessa miljöer örnarna normalt har sina 

främsta jaktmarker där det finns gott om småvilt och det är lättare att jaga i den 

öppna terrängen. 

 

Som framgår ovan är området vid Forsvidar utpekat av Energimyndigheten som 

riksintresseområde för vindbruk och även som Vindbruksområde typ 1 i 

kommunens översiktsplan. Sökanden har utrett och redovisat sex alternativa 

områden för lokalisering av en vindkraftspark på Gotland och kommit fram till att 

Forsvidar sammantaget är den lämpligaste platsen. Erfarenheter från andra 

vindkraftsprojekt på Gotland visar att örnbon har påträffats i närheten av varje 

etablering som utretts, eftersom populationen av kungsörn och havsörn är så stark 

9



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 528-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

och väl spridd på ön, varför det inte finns skäl att anta att det skulle gå att finna en 

lämpligare lokalisering i Gotlands län. 

 

I ljuset av ovan beskrivna nya dom från Mark- och miljööverdomstolen där det 

tydliggörs att det enligt artskyddsförordningen är populationen som ska värnas, inte 

enstaka djur, framstår det som orimligt att upprätthålla samma stora skyddsavstånd 

till bon på Gotland, där kungsörnsstammen är exceptionellt tät och stark och där 

målet för kungsörnspopulationen är uppnått, som i andra delar av landet. 

Anläggningen är således tillåtlig även med de nya uppgifter som framkommit. 

 

För att minimera eventuell störning i byggskedet föreslår bolaget att 

anläggningsarbeten inte får ske under kungsörnens häckningsperiod, som enligt 

uppgift utgörs av perioden 1 februari – 31 juli.  

 

Bolaget har tagit hänsyn till förekomsten av Öselskallra och dess skyddsvärde vid 

utformningen av vindparken och kommer även att se till att vägar, övriga ytor och 

planerade vindkraftverk kommer att placeras minst 50 meter från Natura 2000-

området. Även förebyggande åtgärder mot oavsiktliga utsläpp kommer att vidtas.  

 

Det finns en tydlig praxis att områden där låg ljudnivå bedöms vara en särskild 

kvalitet ska vara utpekade vid planläggning, för att krav på lägre ekvivalent ljudnivå 

än 40 dB(A) ska komma i fråga. Bolaget har genomfört beräkningar av ljudnivån 

enligt vedertagen standard och de utredningar som utförts visar att den ekvivalenta 

ljudnivån inte kommer att överskrida 40 dB(A) vid någon bostad. 

 

REMISSYTTRANDEN  

Mark- och miljödomstolen har efter föredragning av målet beslutat att inhämta 

remissyttranden från Energimyndigheten, Naturvårdsverket samt Artdatabanken, 

som är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet. Domstolen har vidare berett 

Gotlands kommun, Region Gotland tillfälle att med anledning av de uppgifter som 

tillkommit avseende förekomsten av kungsörn i området lämna ett nytt yttrande i 

enlighet med 16 kap. 4 § miljöbalken. 
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Energimyndigheten har anfört i huvudsak följande. Det är olyckligt att denna typ 

av ny information om örnbon inte har identifierats tidigare i prövningsprocessen 

och att denna situation har uppstått efter det att tillstånd meddelats. Energi-

myndigheten instämmer i bolagets påpekande att kungsörnspopulationen på 

Gotland är stark, vilket också borde vägas in vid bedömningen av de fem 

vindkraftverkens eventuella påverkan på aktuellt kungsörnsbo. Energimyndigheten 

anser att det är viktigt att så långt som möjligt försöka uppnå samexistens mellan 

den starka kungsörnspopulationen och den stora potentialen för vindkraft som finns 

på Gotland. Det är slutligen viktigt att komma ihåg att området kring Vindpark 

Forsvidar är utpekat som riksintresse för vindbruk (ID nr 249). Områden angivna 

som riksintresse för vindbruk, enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, är ur ett nationellt 

perspektiv särskilt lämpliga för utvinning av energi från vindkraft.  

 

Naturvårdsverket har anfört i huvudsak följande. Naturvårdsverket anser att den 

praxis som utvecklats om en 2-3 km stor skyddszon för aktiva kungsörnbon ska 

gälla för den aktuella vindkraftsparken. Kungsörnen omfattas av bestämmelserna i  

4 § artskyddsförordningen och är även listad i Fågeldirektivet (Annex 1), Bern-

konventionen bilaga II och Bonnkonventionen bilaga II. Arten är i Sverige rödlistad 

i kategori Nära hotad (NT). Rödlistningsbedömningen har inte förändrats de senaste 

fyra perioderna (2000, 2005, 2010 och 2015). Enligt regeringens proposition En 

hållbar rovdjursförvaltning (prop. 2012/13:191) är målen för kungsörnen att 

populationen i Sverige ska vara totalt minst 150 lyckade häckningar per år och att 

utbredningsområdet ska omfatta hela landet. Under perioden 2002-2014 har antalet 

konstaterade besatta revir i Sverige varit mellan 400 och 500, med en tendens till 

svag ökning. Varje år lyckas i genomsnitt runt 160 par genomföra häckning och 

producera ungar. Det finns dock en stor variation mellan åren i häckningsframgång 

(min-max: 81-235), beroende på födotillgången och väderförhållandena vid 

häckningen. Då örnarna normalt uppnår hög ålder kan sämre år kompenseras med 

år med bättre häckningsresultat. Kungsörnbeståndet på Gotland har förhållandevis 

hög täthet och de par som lyckas med häckningen producerar i genomsnitt 1 unge 

per år. För år 2014 finns uppgift om 51 revir, varav 10 genomförde lyckad 
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häckning. Beståndet har varit ungefär stabilt runt ca 55 par, men fluktuerat senaste 

decenniet. Gotlandspopulationen har sannolikt lågt utbyte med örnar på fastlandet 

och inga individer från övriga Sverige har påträffats där. Däremot har enstaka örnar 

med ursprung i Finland påträffats, vilka även valt att häcka på Gotland. Vid en 

jämförelse har Gotland betydligt fler lyckade häckningar än huvuddelen av 

populationen på fastlandet. 

 

I Vindvals kunskapsprogram (syntesrapport 6467- vindkraftens effekter på fåglar 

och fladdersmöss), har utarbetats generella riktlinjer om skyddsavstånd runt 

boplatser och alternativbon. För kungsörn och havsörn är det rekommenderade 

skyddsavståndet 2-3 km. Under senare år har det i linje med Vindvals rekommen-

dationer utvecklats en rättspraxis som innebär att 2-3 km skyddsavstånd tillämpas 

runt boplatser för kungsörn och havsörn. Skyddszonen syftar till att minska risken 

för kollisioner med vindkraftverk, men också att minska risken för att örnarna 

genom störning trängs bort eller att deras aktivitet minskar inom reviret. Kungsörns-

reviren är egentligen större än den zon som undantas, men skyddszonen har av 

myndigheter setts som en rimlig avvägning, och bygger på försiktighetsprincipen. 

Det är många faktorer som spelar in om en vindkraftanläggning leder till negativ 

påverkan på örnarna, och det är i praktiken omöjligt att specifikt för ett enskilt 

örnpar bedöma hur stor risken för påverkan i praktiken är. Olika studier (se ref i 

Vindval) ger olika resultat för hur stora områden runt boplatserna som kungsörnar 

nyttjar vid födosök. Det finns exempel på fall där häckande kungsörnar jagade i 

snitt 3,5 kilometer från boplatsen och sällan längre än 6 kilometer, och mer än 50 % 

av aktiviteterna ägde rum inom 3 kilometer från boplatsen. I en studie fann man att 

ett stationärt kungsörnspar vanligen undvek att flyga inom en vindkraftpark belägen 

inom parets revir, men det motsatta finns också noterat där aktiviteten var 

påfallande stor inom en vindkraftpark. 

 

I Vindvals syntesrapport framgår också att vindkraft möjligen kan påverka vissa 

arter eller populationer negativt beroende på hur stor dödligheten är. Detta gäller i 

första hand större rovfåglar. Huruvida vindkraftutbyggnaden riskerar att påverka 

vissa arter negativt beror på var verken placeras och vilka arter som finns där. 
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Kungsörnen är en potentiellt känslig art. Den inrapporterade dödligheten orsakad av 

kollisioner med vindkraft i Sverige är relativt liten; någon eller några få individer 

per år. Fastställda dödsorsaker speglar dock inte fullt ut den verkliga, eftersom viss 

dödlighet är lättare att upptäcka än annan. Mörkertalet kan vara stort. Skadade örnar 

kan flyga vidare och dö längre bort från kraftverken, eller flyttas av asätare, där de 

inte upptäckts. Vindkraften medför även påverkan på livsmiljöer genom upp-

förandet av verken, vägnät och tillhörande anläggningar samt genom störningar som 

uppkommer vid service och underhåll. Detta innebär att örnarna utsätts för många 

påverkansfaktorer som sammantaget eller var för sig kan leda till att örnarna trängs 

bort från sina revir. 

 

Kungsörnspopulationen är visserligen stark på Gotland men den ökar inte längre i 

storlek och antalet framgångsrika par har vissa år varit lågt. Den påverkan som 

vindkraften riskerar att orsaka måste ses som en del av en sammanvägd effekt där 

också andra faktorer inverkar negativt på arten. Det är mycket svårt att avgöra när 

en viss faktor (här vindkraft) når en kritisk nivå där en lokal eller regional påverkan 

riskerar att uppkomma. Skyddsarbetet måste därför utgå från försiktighetsprincipen 

och de skyddsavstånd på 2-3 km som numera utgör rättspraxis ska tillämpas. 

 

Artdatabanken har anfört i huvudsak följande. Skyddsintresset för kungsörn i 

Sverige är stort. Arten är bedömd som Nära Hotad (NT) i rödlistan 2015 och ingår 

bland arter som ska prioriteras i skyddsarbetet enligt artskyddsförordningen, 

bilaga 1. Om populationen eller rekryteringen från populationen minskar kan 

kungsörnens möjligheter att etablera sig i södra Sverige försämras, vilket innebär att 

Sverige får svårare att uppnå målen för kungsörnspopulationen som beslutats av 

riksdagen. Skyddsavståndet för den föreslagna vinkraftsparken bör vara minst 2 km 

enligt de rekommendationer som tagits fram i studier och kunskapsprogram. Det 

finns annars en förhöjd risk att örnarna förolyckas vid kollision med propellrarna på 

grund av högre aktivitet i närhet till boet. 

 

Det största hotet mot kungsörnen de närmaste 30 åren bedöms bli brist på boträd. 

Bland andra påverkansfaktorer för artens framtidsutsikter ingår kollision med tåg, 
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ledningar och vindkraftverk (Artdatabanken, SLU, 2012). Vindkraften utgör 

problem för kungsörnen på två sätt. Det största är risken att dödas av kollisioner 

med rotorbladen då örnar och andra rovfåglar inte verkar vara särskilt 

uppmärksamma på faror uppifrån. Yngre fåglar kolliderar oftare än äldre, 

förmodligen pga. sämre rutin på att undvika faror. Det andra är den störning 

vindkraftverkets uppförande och underhåll i sig kan utgöra. Häckande örnar i 

skogslandet har stora hemområden (60–600 km
2
) och vissa individer flyger långa 

sträckor utanför häckningsperioden. En studie från Västerbotten har visat att 

örnarnas födosök mestadels sker på hyggen. På Gotland kan man förvänta sig att 

framför allt hyggen, öppen mark och stränder utnyttjas för födosök, medan branter 

med uppvindar gärna nyttjas för förflyttning. Vintertid kan dock åtlar med kadaver 

och slaktrester antas vara styrande för mycket av örnflygningen. 

 

När det gäller utformande av skyddsområden så bör hänsyn tas till örnarnas 

flygmönster. I en studie har det visat sig att örnarna flög mycket över branta partier 

t.ex. åsar/bergskanter men inte så mycket över platåer där höjden är mer jämn. Man 

drog slutsatsen att örnarnas flygmönster är beroende av topografin. Att alltid avsätta 

cirkelformade skyddsområden är därmed ett alltför förenklat synsätt. I ett exempel 

från USA visade det sig tillräckligt säkert att placera vindkraftverk med 50 m 

avstånd mellan rotorområdet och en bergskant eftersom örnen höll sig vid branten, 

men inte uppe på höjden där kraftverket stod. Örnarnas flyghöjd är normalt lägre än 

rotorhöjd för vindkraftverk men kan vara högre vid t.ex. spelflykt och "förflytt-

ningsflykt". Utifrån en studie av radiomärkta örnar i Västerbottens inland föreslås 

"kärnområdet" runt boet skyddas. Man drar slutsatsen att en 2 km stor radie från 

boet är en rimlig yta att undanta från vindkraftsutbyggnad. 

 

Även om hänsyn tas till örnbon vid uppförande av vindkraftverk betyder det inte att 

hoten mot örnpopulationen undanröjs. Det största hotet mot örnar idag är 

möjligheten att hitta nya boplatser. Det är därför viktigt att tänka i ett 

landskapsperspektiv. Örnarna behöver fortfarande ha möjlighet att hitta fler och nya 

boplatser. Oavsett skyddsavstånd kan vindkraftverk spridda i landskapet utgöra hot 
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och störning. Exempel på områden som är viktiga för örnar är branter med 

uppvindar eller andra områden som prioriteras för flygning och födosök. 

 

Kommunen (Region Gotland) har genom byggnadsnämnden lämnat ett nytt 

yttrande i enlighet med 16 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen har därvid uppgett att 

den står fast vid att tillstånd till de sökta vindkraftverken tillstyrks.  

 

DOMSKÄL 

De frågor som mark- och miljödomstolen har att ta ställning till är om 

miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för prövningen av bolagets 

ansökan och om etableringen av vindkraftverken är tillåtlig med hänsyn till 

etableringens påverkan på kungsörn och andra skyddsintressen i området. Om så är 

fallet ska domstolen också ta ställning till de enskildas klagomål avseende bl.a. 

buller.  

 

Processuella frågor 

Mark- och miljödomstolen, som anser att målet kan avgöras utan syn, har bedömt 

att målet är av sådan beskaffenhet att rätten ska ha en sammansättning innefattande 

särskilda ledamöter. 

 

Richard Bernström m.fl. har gjort gällande att de ska tillerkännas talerätt även 

gällande allmänna intressen. Enskildas klagorätt i miljömål regleras i 16 kap. 12 § 

miljöbalken. Där framgår att domar och beslut får överklagas av den som domen 

eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Någon talerätt 

vad gäller allmänna intressen kan normalt inte tillerkännas en enskild sakägare, t.ex. 

en närboende till den verksamhet som prövas. Richard Bernström m.fl. 

överklagande kan således bara prövas i de delar avgörandet har gått dem, såsom 

enskilda, emot och inte utifrån de allmänna intressen de också gjort gällande. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Mark- och miljödomstolen bedömer att de fågelinventeringar som har gjorts i 
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samband med ansökan och under handläggningen i mark- och miljödomstolen är 

tillräckliga för att ligga till grund för bedömningen av lokaliseringens lämplighet 

med hänsyn till förekomsten av kungsörn. Någon anledning att i övrigt ifrågasätta 

miljökonsekvensbeskrivningen och förevarande samråd har inte framkommit. 

Domstolen bedömer alltså att miljökonsekvensbeskrivningen med gjorda 

kompletteringar uppfyller kraven i miljöbalken och kan läggas till grund för 

prövningen av bolagets ansökan. 

 

Skyddsvärden med hänsyn till Natura 2000  

Med hänsyn till det som Länsstyrelsen i Gotlands län och bolaget uppgett angående 

åtgärder för att skydda Öselskallran gör mark- och miljödomstolen ingen annan 

bedömning än miljöprövningsdelegationen i denna del. Inte heller beträffande 

övriga skyddsvärden enligt Natura 2000, t.ex. skyddet för Väddnätfjärilen, gör 

domstolen någon annan bedömning än miljöprövningsdelegationen. 

 

Hänsyn till kungsörn 

Mark- och miljödomstolen finner inledningsvis att det är utrett att det finns minst ett 

kungsörnsbo inom 500-1500 m från de planerade vindkraftverken. Detta bo har inte 

tidigare varit känt för bolaget eller berörda myndigheter. Tidigare har kungs- och 

havsörnsbon lokaliserats som ligger drygt två kilometer från de nu planerade 

vindkraftverken.  

 

Vindkraftverken är planerade att uppföras i ett område som pekats ut som 

riksintresse för vindbruket samt som lämpligt för större grupper av vindkraftverk 

och vindkraftparker i den gällande översiktsplanen. Mark- och miljödomstolen 

konstaterar att utbyggnaden av vindkraften är ett viktigt samhällsintresse såsom en 

förnyelsebar energiform. Det är därför viktigt att de områden som pekats ut som 

riksintresse för vindkraft i möjligaste mån kan tas i anspråk för sådant ändamål. 

 

Domstolen har i målet att ta ställning till om artskyddsförordningen eller några 

andra bestämmelser utgör ett sådant hinder för verksamheten att den trots att den 

planeras i ett område av riksintresse för vindkraft inte kan tillåtas. Genom att 
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föreskriva villkor, försiktighetsmått och andra skyddsåtgärder kan prövningen leda 

till att verksamheten inte kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna och 

att det därför inte blir aktuellt med dispensprövning. Utgången kan också bli att 

verksamheten trots planerade försiktighetsmått bedöms strida mot fridlysnings-

bestämmelserna. Om förutsättningar för dispens då inte finns är verksamheten 

olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig. 

 

Artskyddsförordningen har sin grund i artikel 12 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och 

habitatdirektivet) samt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågel-

direktivet).  

 

I 4 § artskyddsförordningen föreskrivs i fråga om vilda fåglar bl.a. att det är 

förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur (p. 1), att avsiktligt störa djur, särskilt 

under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (p. 2) 

och att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser (p. 4).    

 

Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare praxis funnit att artskyddsförordningen 

är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna 

när det gäller skydd av arter (se bl.a. MÖD 2013:13). En del i prövningen blir då att 

med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen, 

bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. En 

annan del i prövningen blir att bedöma bolagets ansökan utifrån avsiktlighetskravet 

i förordningen (se MÖD 2014:47 och MÖD 2015:3, jfr den praxis som finns från 

EU-domstolen [EU-domstolens domar den 30 januari 2002 i mål C 103/00 

”havssköldpaddan Caretta caretta” och den 18 maj 2006 i mål C-221/04 ”den 

spanska uttern”]).    

 

I Naturvårdsverkets rapport 6467 Vindval (Vindkraftens effekter på fåglar och 

fladdermöss) återfinns en rekommendation om ett minsta avstånd från vindkraftverk 

till kungsörnsbo på 2-3 km. I samma rapport anges att kungsörnen är en art som är 
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potentiellt känsligt för påverkan från vindkraft. Kungsörn är upptagen i bilaga 1 till 

rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (fågelskyddsdirektivet). 

Naturvårdsverket och Artdatabanken har i remissyttranden till domstolen anfört att 

de anser att ett skyddsavstånd på 2-3 km respektive minst 2 km ska gälla mellan 

kungsörnbon och vindkraftverk. 

 

Också av tidigare praxis från mark- och miljööverdomstolen framgår att ett 

skyddsavstånd om 2 km från ett vindkraftverk till ett kungsörnsbo krävs för att 

minska risken för att örnarna skadas eller störs av verksamheten. Mark- och 

miljööverdomstolen ansåg t.ex. i en dom den 4 juli 2012, mål nr M 8344-11, som 

också rörde ett område på Gotland, att den valda platsen inte var lämplig då den 

hade en påtaglig betydelse som fågellokal och att en etablering medförde risker för 

havs- och kungsörn. Det fanns i det målet olika uppgifter om antalet örnbon och 

deras placering. 

 

Vid bedömningen av om vindkraftparkens lokalisering kan godtas med hänsyn till 

artskyddsförordningen ska hänsyn dock inte bara tas till möjligheten att innehålla 

de buffertzoner/skyddsavstånd som rekommenderas i Naturvårdsverkets rapport, 

utan det måste även ske en helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på 

området som fågellokal (se Mark- och miljödomstolens dom den 23 augusti 2013 

mål nr M 10072-12). 

 

Mark- och miljödomstolen finner vid denna bedömning att den närhet från 

planerade vindkraftverk till minst ett välbevarat kungsörnsbo, 500–1 500 m, medför 

en beaktansvärd risk för skada på kungsörnarnas fortlevnad i området, såväl vad 

gäller örnarnas möjlighet till fortplantning som riskerna för örnarna i deras dagliga 

liv. Enligt domstolen står därför den planerade verksamheten i strid med såväl 4 § 

artskyddsförordningen som kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § 

miljöbalken.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att det villkor som bolaget föreslagit, att 

etablering inte ska ske under vissa månader, inte är tillräckligt för att skydda 
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kungsörnarnas fortlevnad i området. Det bedöms inte heller möjligt att genom andra 

villkor och skyddsåtgärder ge örnarna ett sådant skydd att lokaliseringen kan 

godtas.  

 

Domstolen finner inte heller att det allmänintresse som finns av att vindkraft 

etableras i just detta område är av så påtaglig vikt att det finns tillräckliga skäl för 

att bevilja dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Tillstånd till verksamheten 

kan därför inte meddelas.  

 

Tillåtligheten 

Sammanfattningsvis finner mark- och miljödomstolen således att förekomsten av 

kungsörn i det aktuella området utgör hinder för att tillåta sökt verksamhet. 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms beslut ska därför 

upphävas och ansökan om tillstånd för verksamheten avslås. 

 

Vid denna utgång saknas skäl för mark- och miljödomstolen att gå in i en närmare 

prövning av överklagandena i övrigt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 14 juli 2016. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Elisabet Wass Löfstedt  Annika Billstein Andersson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Elisabet Wass Löfstedt, ordförande, 

och tekniska rådet Annika Billstein Andersson samt de särskilda ledamöterna Dan 

Björklund och Per Storhammar. Föredragande har varit beredningsjuristen Sara 

Linde.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar 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 mark- 
och 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 över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen 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.  

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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


