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SAKEN
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande av vindkraftpark
Hemberget i Ljusdals kommun
_____________
DOMSLUT
1.

Mark- och miljödomstolen avslår Rose Windfarm AB:s överklagande.

2.

Mark- och miljödomstolen förordnar enligt 43 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att sekretessen för de uppgifter (aktbilagorna 64, 65
och 67) som lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar ska
bestå.

_____________
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BAKGRUND
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen vid Dalarnas län (miljöprövningsdelegationen) avslog i beslut den 22 maj 2019 en ansökan om tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom Hemberget
i Ljusdals kommun. Som skäl för sitt beslut har miljöprövningsdelegationen bl.a.
anfört att området inte bedöms som lämpligt för en vindkraftspark med hänsyn till
dess betydelse för kungsörnspopulationen.
Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades av Vindkraftpark Brynhild AB
till mark- och miljödomstolen.
Vindkraftpark Brynhild AB har, under målets handläggning hos mark- och miljödomstolen, överlåtit samtliga rättigheter och skyldigheter i tillståndsprocessen till
Rose Windfarm AB. Domstolen har i beslut den 13 mars 2020 tillåtit Rose Windfarm AB att överta Vindkraftpark Brynhild AB:s talan i målet.
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Rose Windfarm AB har yrkat att mark- och miljödomstolen ska ge bolaget
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av en gruppstation för
vindkraft med maximalt 23 vindkraftverk, med en högsta totalhöjd av 210 meter
och med de fasta positioner som anges i aktbilaga 8 med en flyttmån om 100 meter,
samt till tillhörande anläggningar och vägar enligt teknisk beskrivning inom
ansökningsområdet Hemberget, Ljusdals kommun.
Bolaget har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen ska
–

förena tillståndet med de villkor som föreskrevs i miljöprövningsdelegationens beslut av den 3 november 2016, dnr 551-11941-2013, med undantag
för villkorspunkterna 3–5,

–

föreskriva att tillståndet ska gälla i 35 år från lagakraftvunnet tillstånd,

–

godkänna miljökonsekvensbeskrivningen,

–

bestämma igångsättningstiden för avsedd verksamhet till 5 år från lagakraftvunnet tillstånd, samt
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meddela verkställighetsförordnande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har avstått från att yttra sig i målet.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har motsatt sig ändring.
BirdLife Sverige, Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen Ljusdal och Stig Norell har motsatt sig ändring.
UTVECKLING AV TALAN
Parterna har till stöd för sin respektive talan anfört bl.a. följande.
Rose Windfarm AB
Vindkraftens betydelse för klimatpolitiken och omställningen till förnybar energi
och en hållbar utveckling
Det övergripande långsiktiga målet för Sveriges klimatpolitik innebär att Sverige år
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter
uppnå negativa utsläpp. Målet är en del av det klimatpolitiska ramverk som antogs
av riksdagen år 2017. Syftet är att Sverige ska vara ledande i det globala arbetet
med att förverkliga Parisavtalets (COP21) målsättningar och ta ett ansvar för landets
historiska utsläpp.
Europeiska kommissionen har beslutat om en ram för klimat- och energipolitiken till
år 2030. Ramen omfattar bl.a. ett klimatmål om att minska EU:s samlade utsläpp
med 40 procent till år 2030 jämfört med år 1990 samt ett bindande mål på EU-nivå
om minst 27 procent förnybar energi år 2030. Kommissionens bindande mål om förnybar energi har därefter höjts till 32 procent genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet ska
vara genomfört senast den 30 juni 2021. Baserat på IPPC:s särskilda rapport från år
2018 om effekterna av en global uppvärmning la kommissionen samma år fram en
strategi för att nå nettonollutsläpp inom EU senast år 2050. Kommissionen
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konstaterade att det krävs omedelbar och kraftfull handling i klimatfrågan.
Europaparlamentet antog år 2019 en icke-bindande resolution och ställde sig bakom
att ett nettonollutsläpp inom EU ska nås senast år 2050. Europaparlamentet har
konstaterat att årtiondet mellan år 2020 och 2030 kommer att vara av avgörande
betydelse om EU ska kunna nå ett nettonollutsläpp senast år 2050. Parlamentet
anser därför att klimatmålet om att minska EU:s samlade utsläpp ska skärpas till 55
procent. Europaparlamentet har också framhållit energins och förnybara källors
centrala roll i omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.
I samband med att riksdagen år 2017 antog det klimatpolitiska ramverket ändrades
preciseringen av miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. För att kunna nå
de övergripande klimatpolitiska målen och miljökvalitetsmålet, och därmed också
uppfylla Sveriges internationella åtaganden enligt Parisavtalet och EU:s mål, krävs
en omfattande och reell övergång till förnybar energi. Riksdagen har ett mål om 100
procent förnybar energi år 2040. För att påskynda omställningen till förnybar energi
har riksdagen också beslutat om ett nytt mål inom elcertifikatssystemet som dels
innebär att systemet utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030, dels att
elcertifikatssystemet förlängs till utgången av år 2045. För vindkraft finns sedan
tidigare en planeringsram om 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh på land och
10 TWh till havs.
En kraftig utbyggnad av vindkraften är helt avgörande för att såväl Sveriges mål om
100 procent förnybar energi år 2040 som Sveriges långsiktiga klimatmål ska kunna
uppnås. Likaså för att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” ska kunna
uppnås.
För att nå målet om 100 procent förnybar energi år 2040 bedömer Svensk
Vindenergi att årsproduktionen för vindkraftens del måste öka från ca 17 TWh år
2017 till minst 70 TWh år 2040. För närvarande pågår en betydande utbyggnad i
Sverige och många parker är under uppförande men utbyggnaden baserar sig i
mångt och mycket på äldre tillstånd. De senaste åren har många ansökningar
avslagits p.g.a. konflikter med motstående intressen som exempelvis fågel,
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rennäringen och Försvarsmaktens intressen. Om denna trend fortsätter finns det en
mycket stor risk för att investeringar i och utbyggnaden av vindkraft kommer att
stagnera. Många parker med äldre tillstånd kommer inte heller att realiseras då
tillstånden baserar sig på föråldrad teknik och är mindre flexibla jämfört med
dagens tillstånd. I många fall är dessutom igångsättningstiden på väg att löpa ut.
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vid sidan av
miljöbalkens mål finns de av riksdagen beslutade nationella miljömålen som i sin
tur har överförts till 16 miljökvalitetsmål, bl.a. ”Begränsad klimatpåverkan”. Av
förarbetena till miljöbalken framgår att balken är avsedd att användas som ett verktyg för att nå miljömålen och att miljömålen ska tjäna som ledning när det gäller
tolkningen av vad begreppet hållbar utveckling i 1 kap. 1 § miljöbalken innebär.
Det innebär också att miljökvalitetsmålen kan och även ska få genomslag i det
enskilda fallet.
Vindkraften är därmed av avgörande betydelse för Sveriges klimatpolitik. Av praxis
framgår att vindkraften är att betrakta som ett mycket angeläget intresse. Detta
måste få genomslag i den nu aktuella prövningen avseende vindkraftparken
Hemberget.
Vindkraftparkens tillåtlighet i förhållande till kungsörn
Ansökningsområdet Hemberget ligger i huvudsak inom ett område som har pekats
ut som lämpligt för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. Vindförutsättningarna i området är mycket goda sett till såväl produktion som kapacitetsfaktor.
Med den senaste tekniken skulle nettoproduktionen årligen uppgå till ca 17 GWh per
vindkraftverk. Med ett maximalt antal vindkraftverk i drift skulle anläggningen
sammanlagt producera ca 408 GWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 81 600 hushåll. Nettoproduktionen skulle vidare
resultera i beräknade besparingar av utsläpp av CO 2, SO2 och NOX om 326 400
ton/år, 278,3 ton/år respektive 171 ton/år. Utgångspunkten vid beräkningen av
besparingarna har varit el från kolkondenskraftverk som ersatts med vindkraftsel.
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Det finns två möjliga stamnätsstationer att ansluta vindkraftparken till. Anslutningspunkterna har tillräcklig kapacitet. Det finns därför goda förutsättningar även för elanslutning. Ansökningsområdet och dess närområde hyser inte några natur- eller
kulturvärden av särskild betydelse. Motstående intressen inom området är få.
Ansökningsområdet är därmed mycket lämpligt för vindkraft och medför en god
hushållning av området. Dessutom föreslår bolaget villkor och försiktighetsåtgärder
vid uppförande och drift av vindkraftparken för att förebygga skador på de
naturvärden och fågelarter som ändå finns i området.
Utförda inventeringar av förekomsten av kungsörn i och omkring ansökningsområdet
År 2012 utfördes under sensommaren en punkttaxering och under våren år 2013 utfördes en spelflyktsinventering. Under inventeringarna uppmärksammades två sedan
tidigare kända kungsörnspar inom 10 km från utredningsområdet; båda med häckningsplatser på mer än 3 km från utredningsområdet. Vid spelflyktsinventeringen
bekräftades att reviren var aktiva under år 2013 och att örnarna från reviren
företrädesvis rörde sig utanför utredningsområdet. Ytterligare ett kungsörnspar som
spelflög vid norra gränsen till utredningsområdet observerades vid spelflyktsinventeringen. Paret bedömdes tillhöra ett sedan tidigare okänt revir med okänd häckningsplats. Ingen häckningsplats hittades i anslutning till platsen där örnarna setts
spelflyga.
En kompletterande inventering utfördes år 2014. Inga adulta kungsörnar observerades under denna inventering över norra delen av utredningsområdet eller inom
3 km från utredningsområdets norra del.
Under år 2017 genomfördes ytterligare två inventeringar, en spelflyktsinventering på
våren och en boplatsinventering under sensommaren, i syfte att fastställa kärnområde
och häckningsplats för det tidigare okända örnparet. Inventeringarna utfördes även i
syfte att följa upp örnarnas rörelser i förhållande till den planerade vindkraftparken.
Resultatet av spelflyktsinventeringen visade att det nyetablerade örnparet norr om
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utredningsområdet hade sitt kärnområde 3–6 km från utredningsområdet. Inga häckningsplatser kunde ses i det område som genomsöktes.
Vid en spelflyktsinventering genomförd år 2018 konstaterades att det kungsörnspar
som observerades norr om utredningsområdet år 2017, inte längre var kvar inom
området. Aktivitetsområdet för kungsörnsparet i revir B sydost om Hemberget såg i
princip likadant ut som under år 2017.
Under år 2018 genomfördes under perioden maj–juni en uppföljande inventering av
främst flygrörelser i området. Inventeringen bekräftar tidigare bedömningar och slutsatsen att riskerna för påverkan på kungsörn av den planerade vindkraftparken är små
samt att parken inte kommer att påverka den lokala populationen av kungsörn. Vid
såväl spelflyktsinventeringen år 2017 som år 2018 gjordes ett 30-tal observationer
av kungsörn från de tre närmast belägna reviren och endast två respektive en
observation inne i ansökningsområdet. Samtliga tre observationer var örnar från
revir B. Inga observationer av adulta örnar från örnparet/paren i norr; dvs. revir A
och det omtvistade revir D har gjorts inne i ansökningsområdet sedan år 2013. Spelflyktsinventeringen från år 2018 ger en god bild av hemområdena för revir A och B.
Det är tydligt att hemområdet för örnparet i revir B i huvudsak omfattar Alderberget,
Fetingsklacken och Hornberget samt omgivande dalgångar och inte Hemberget. Det
är vidare tydligt att ansökningsområdet inte ingår i kärnområdet för örnparet/paren i
norr med beaktande av hur sällan de rör sig inom eller i närheten av området och att
ingen känd eller sannolik boplats finns inom 3 km från ansökningsområdet. Vid de
inventeringar som genomfördes under år 2014 och 2018 hade inventerarna observationsplatser längre norrut för att även kunna observera örnförekomster utanför det
normala inventeringsområdet på 3–5 km från ansökningsområdet. Vid båda dessa
inventeringar har örnparet i revir A rört sig söderut och mot sydost. Det har inte
funnits några indikationer på ytterligare ett örnpar kring det norra ansökningsområdet. Det finns slutligen inte heller något som tyder på att ansökningsområdet
skulle utgöra ett kärnområde för örnparet sydost om området; revir C.
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De genomförda inventeringarna avseende kungsörn i och omkring Hemberget under
åren 2012–2014 och med uppföljningar år 2017 och 2018 ger en mycket god bild av
förekomsten av örn i och i närheten av ansökningsområdet. Trots att gjorda inventeringar är fullt tillräckliga har ytterligare en inventering genomförts under mars år
2020. Av inventeringarnas resultat och analys framgår att kungsörn observerats vid
totalt 17 tillfällen och att samtliga observationer gjorts utanför ansökningsområdet.
Under inventeringen konstaterades att ett kungsörnspar i revir B, 3,5 km väster om
ansökningsområdet, var på plats. Liknande observationer har även gjorts tidigare
under åren 2017 och 2018. Örnarna observerades dock inte flyga inom ansökningsområdet. Ett kungsörnspar noterades även vid det omdiskuterade revir D, 3–6 km
norr om ansökningsområdet och det bedöms som troligt att det även finns ett revir
inom detta område. Det bedöms dock inte vara ett väletablerat revir som använts
årligen under senare tid. Det har inte varit möjligt att precisera en eventuell boplats.
Lämpliga boplatsmiljöer, med äldre skog med inslag av gamla tallar, förekommer
fläckvis i området. Oavsett den exakta boplatsen bedöms inte revirets kärnområde
ligga inom ansökningsområdet då örnarna inte har observerats där. Reviret ligger på
ett avstånd om minst 3 km från ansökningsområdet. Vidare noterades ingen större
aktivitet vid revir C.
Vindvals rapport och skyddszoner
Vad gäller ”skyddszoner” är aktiviteten i området minst lika avgörande som på
vilket avstånd ett kungsörnsbo finns från ett ansökningsområde. I förevarande fall
ligger de kända boplatserna på ett längre avstånd från den planerade vindkraftparken
än vad som brukar föreskrivas i praxis (3 km) och dessutom är det låg aktivitet i
ansökningsområdet. Platsspecifik information från de många och noggranna
inventeringar som har utförts måste ha en större betydelse än generella skyddszoner.
En grundläggande utgångspunkt i Vindvals uppdaterade syntesrapport från år 2017
är att rekommenderade skyddsavstånd innebär en riskminskning, utifrån logiken att
ju längre bort vindkraftverk lokaliseras från boplatser desto mindre flygaktivitet bör
det bli i verkens närhet och därmed lägre risk för olyckor med vindkraftverk. Syftet
med skyddszoner har aldrig varit, och kan väldigt sällan vara, att täcka in hela det
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område som ett örnpar rör sig över. Vare sig under häckningstiden eller ännu mindre
under hela årscykeln. I annat fall kan vindkraft över huvud taget inte anläggas över
stora delar av norra Sverige. Istället handlar det om att hitta en rimlig avvägning
mellan risknivån för örnarna och vindkraftsintresset.
I Vindvals uppdaterade syntesrapport anges samma rekommendation som tidigare,
dvs. att det inte bör byggas några vindkraftverk inom 2–3 km radie från boplatser
inklusive kända alternativplatser. I nu aktuellt fall finns inga boplatser inom 3 km
från ansökningsområdet. Till detta har nu Vindval lagt en större yttre zon, inom
6 km radie från boplats, där vindkraft ej bör byggas i direkt anslutning till branta
bergsryggar, sluttningar och branter där uppvindar ofta bildas då detta är exempel
på miljöer som kungsörn ofta spenderar tid i. Inte heller inom bestånd av skog med
högre generella naturvärden eller i sammanhängande äldre uppvuxna skogsområden
med stort inslag av lavrik mark där skogen har en sådan karaktär att den är viktig
för kungsörnars jakt och häckning, bör några vindkraftverk byggas inom 6 km
avstånd från kända kungsörnsbon. Vindvals förslag om en sekundär skyddszon
innebär inte ett generellt stoppområde, utan enbart att vissa hänsynstaganden kan
vara aktuella om särskilda biotoper förekommer.
I aktuellt fall finns inga kända eller ens sannolika boplatser inom en radie av 3 km
från ansökningsområdet. Den närmaste boplatsen (revir B) ligger på ett avstånd av
ca 3,7 km sydväst om ansökningsområdet. Örnarna i revir B, likt övrigt förekommande örnar i det omkringliggande landskapet, har mycket sällan rört sig i ansökningsområdet. Vid de få tillfällen de setts i området har de dessutom inte visat preferenser
för enskilda områden som skulle kunna falla in under några av Vindvals kriterier för
en utökad skyddszon. Ansökningsområdet utgörs till stor del av skog som nästan
uteslutande består av hårt brukad produktionsskog av tall och gran. Området
innehåller mycket få bestånd av skog med höga generella naturvärden. Av kartor
som ingivits i ärendet framgår att ansökningsområdet är förlagt till en bergsrygg
som löper i nord-sydlig riktning med branter som bl.a. sträcker sig söderut. De få
naturvärden som har identifierats inom området har kunnat undvikas vid
planeringen av placeringen av vindkraftverken. Ansökningsområdet innehåller inga
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sammanhängande äldre uppvuxna skogsområden med betydelse för kungsörnars
jakt och häckning. Inom ansökningsområdet finns inga bestånd av äldre lavrik skog
som kungsörnar föredrar. De bestånd av äldre skog som finns är företrädesvis
grandominerade och för täta för att vara intressanta jaktområden för kungsörn.
Bedömningen är att det inte finns några särskilt markerade terrängformer i
landskapet runt Fagerroskölen eller i dess närområde som skulle göra Fagerroskölen
mer attraktivt för kungsörn än omkringliggande höjdområden i landskapet, bl.a.
finns inga sydbranter och förhållandevis lite äldre skog. Vidare har branterna vid
Fagerroskölen bedömts inte ha tillräcklig lutning för att vara intressanta för
kungsörn. Det krävs en lutning om minst 30 grader för att branter ska utgöra
attraktiva boplatser. Sådana branter finns vid häckningsplatserna för de närmast
förekommande örnreviren. Detta, tillsammans med det faktum att örn sällan ses röra
sig i området, gör att det inte är relevant med stoppområden i ansökningsområdet.
Det saknas vetenskapligt underlag och rättsligt stöd för en skyddszon om 10 km från
etablerade boplatser. Som ovan angetts är det fråga om en avvägning/riskreducering
som ska göras. Det finns inga indikationer på att ansökningsområdet bör betraktas
som ett kärnområde för kungsörn i större utsträckning än övriga delar av Norrlands
inland. Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtlands läns strategier kan inte ges en
avgörande betydelse i aktuellt mål. Hemberget ligger i Gävleborgs län och länet har
inte en liknande strategi för kungsörn. Fokuset i nämnda strategier ligger också på
att skydda enskilda viktiga örnrevir och inte på en generell skyddszon om 10 km.
Utförda inventeringar av förekomsten av övriga fågelarter inom området Hemberget
Under sommaren år 2018 genomfördes även inventeringar av övriga fågelarter inom
området. Miljöprövningsdelegationen har bedömt att den planerade vindkraftparken
med föreskrivna skyddsåtgärder inte kommer i konflikt med skyddet för dessa övriga
fågelarter.
Kumulativa effekter
Genomförda inventeringar för kungsörn och övriga fågelarter visar att observerade
bon och häckningsplatser ligger utanför det skyddsavstånd som ska beaktas enligt
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praxis och Vindvals rekommendationer. En utredning av kumulativa effekter på de
fyra närmaste reviren bedömde de kumulativa effekterna som små och att det inte
fanns skäl att tro att kumulativa effekter kommer att orsaka någon negativ påverkan
på kungsörnspopulationen i närområdet.
I en uppdaterad bedömning konstateras att då den nu aktuella vindkraftparkens
påverkan på de närmaste örnreviren bedöms som liten, och då det inte finns några
andra vindparker som gör intrång på dessa revir, bedöms även den kumulativa
påverkan av områdets tillståndsgivna vindparker som liten.
Någon ökad risk för negativ påverkan under vinterhalvåret på individer från andra
örnbestånd som flyttar söderut finns inte. Visserligen kan många, framförallt yngre
individer, med härkomst i norra Sverige flytta till södra Sverige under hösten för att
sedan flytta tillbaka under våren. Det finns dock inga tydliga ”flyttningskorridorer”
med hög koncentration av örnar. Dessutom flyger kungsörnar på en betydligt högre
höjd vid flytt vid en jämförelse när de upprätthåller sig vid sina häckningsrevir.
Därmed befinner sig kungsörnarna långt över vindkraftverkens svephöjd vid
flyttningen. Med hänsyn till detta finns endast en liten risk för negativ kumulativ
påverkan på kungsörnar från andra örnbestånd vid deras flytt söderut.
Eftersom området kring Hemberget inte bedöms utgöra kärnområde i något örnrevir
och då ansökningsområdet inte innehåller några viktiga miljöer eller viktiga habitat
för kungsörn kommer den kumulativa effekten i förhållande till t.ex. skogsbruk vara
försumbar.
Villkorspunkterna 3–5
Villkor 3 avseende en årlig uppföljning av förekomsten av kungsörn inom området
behövs inte längre eftersom tillstånd inte söks för den s.k. boxmodellen. Den fasta
layouten är redan bestämd. Vidare har det redan gjorts omfattande och noggranna
inventeringar av kungsörn under många år inom och omkring ansökningsområdet.
Det finns således mycket god kunskap om kungsörn inom området.
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Villkor 4 med innebörden att ett vindkraftverk inte får placeras närmare ett kungsörnsbo än 2 km är obehövligt. Genomförda inventeringar visar att det inte finns
några kungsörnsbon inom ett avstånd på 3 km från den planerade vindkraftparken.
Villkor 5 avseende förslag till slutlig placering av vindkraftverk m.m. fyller inte
längre någon funktion eftersom vindkraftparken ska utföras utifrån en fast layout.
Kompletterande utredning i målet
Rose Windfarm AB har till mark- och miljödomstolen gett in bl.a. en karta över
ansökningsområdet, kartor över branter, en analys av vilken påverkan en skyddszon
om 6 och 10 km från örnbon skulle få ifråga om bortfall av produktion, en rapport
från år 2019 avseende ”Kumulativa effekter av närliggande vindkraftparker på
kungsörn vid Hembergets vindkraftsanläggning, Gävleborgs län”, en inventering
från år 2020 avseende kungsörn, ett yttrande om kungsörn vid Hemberget (2020-0123), en second opinion ”Kungsörn och vindkraft – Hemberget, Ljusdals kommun
(2020-04-08) samt en karta med sammanställning av inventeringsresultaten från
åren 2017–2020.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kungsörnsreviren i området är särskilt skyddsvärda eftersom området hyser högst
täthet av kungsörn i länet och en stor andel av länets häckande kungsörnar finns i
området. Ansökningsområdet är lokaliserat mellan tre aktiva revir. Det finns ett
antal andra revir inom 10 km från ansökningsområdet.
Inventeringarna visar på aktivitet inom samtliga fyra revir som omnämnts i ärendet.
Resultaten av inventeringarna ligger i linje med de inventeringar som länsstyrelsen
utfört under år 2020. Länsstyrelsens inventeringar har även visat att föryngringar
har skett i revir A och B. Även i revir D har länsstyrelsen noterat hög aktivitet. Boplatsen har dock inte hittats. En hög aktivitet under flera år indikerar dock starkt att
det finns boplats/alternativbon inom reviret. Revir D är också det revir som ligger
närmast Fagerroskölens östra branter och sluttningar som till stora delar passar in i
Vindvals syntesrapports beskrivning av en specifik miljö där vindkraftsetablering ej
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bör ske inom 6 km från boplats. Det kriterium om minst 30 graders lutning återfinns
inte i syntesrapporten.
De inventeringar som Rose Windfarm AB låtit utföra under år 2020 omfattar endast
fyra inventeringsdagar. Tidigare inventeringar visar också att kungsörnarna i reviren
sydöst och sydväst om ansökningsområdet använder de södra delarna av området.
BirdLife Sverige och Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening
De berörda reviren har ett stort värde för örnstammen i Gävleborgs län. Enligt Rose
Windfarm AB krävs det branter med en lutning om minst 30 grader för att ett
område ska bli attraktivt för kungsörnar. Detta stämmer inte utan det är framförallt
tillgången på föda och lämpliga häckningsmiljöer som avgör var kungsörnarna finns
och hur tätt reviren ligger.
Inventeringar utförda av Kungsörnsgruppen visar att det åtminstone sedan år 2019
har funnits en subadult individ i revir D. Reviret bör därför betraktas som
väletablerat. Det ska även noteras att lämpliga häckningsplatser, samt branter med
minst 30 graders lutning, finns efter hela den östra sidan av ansökningsområdet. Det
går därför inte att utesluta att en boplats inom revir D kan vara belägen på närmare
avstånd än 3 km från den planerade vindkraftparken.
Det finns tydliga exempel på hur svårt det kan vara att göra korrekta bedömningar
utifrån ett ofta mycket begränsat underlag. Inte minst bedömningen av var örnarna
har sina boplatser. Som exempel kan nämnas en vindkraftpark i Lilla Kulleryd som
är under prövning hos Mark- och miljööverdomstolen där konsulterna bedömde att
inga havsörnar häckade inom 2 km från vindkraftverket, men likväl upptäcktes i år
en boplats inom skyddszonen. Det är således mycket vanskligt att basera skyddsavstånd enbart på kända boplatser.
Vetenskapliga studier stöder en avsevärt större skyddszon än 2 km runt boplatser.
En studie av GPS-märkta kungsörnsungar visade att ungfåglarna rörde sig inom en
radie av 5 km från boplatsen innan de lämnade hemområdet. En annan studie av nio
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vuxna och revirhävdande kungsörnar försedda med GPS-sändare visade att örnarnas
kärnområde, där de befann sig 50 procent av tiden, hade en radie om 4 km runt
boet. För att täcka in 95 procent av häckningstiden behövdes en radie om 12 km
runt boet.
Att en skyddszon om 2–3 km kan vara långt ifrån tillräckligt tydliggjordes i somras
i Jönköpings län då en kungsörn kolliderade med ett vindkraftverk drygt 5 km från
boplatsen. Eftersom det var hanen i ett häckande par med unge som omkom, och då
det är hanen som tar det största ansvaret för jakten under häckningsperioden är det
föga förvånande att ungen dog av svält.
I aktuellt fall visar närvaron inom och i anslutning till ansökningsområdet
tillräckligt att lokaliseringen av en vindkraftpark på Hemberget inte är lämplig. Av
Rose Windfarm AB:s inventering från år 2020 framgår bl.a. att det finns en hög
aktivitet inom det revir som ligger närmast Fagerroskölens branter och sluttningar.
Branterna och sluttningar stämmer väl med syntesrapportens beskrivning av sådana
specifika miljöer där vindkraftverk inte bör tillåtas inom 6 km från en boplats.
Naturskyddsföreningen Ljusdal
I mer än 30 år har kungsörnarna i Ljusdals kommun inventerats och ringmärkts av
bl.a. Stig Norell. Under många år har mindre grupper av ideella naturvårdare under
ett par lämpliga helger spanat efter spelflygande kungsörnar från strategiska platser.
Resultaten har följts upp och ytterligare inventeringar har gjorts. Rose Windfarm
AB:s inventerare har för det mesta, trots påpekande från lokala ornitologer, stått på
fel spaningsområden och därmed inte sett den östra sidan av ansökningsområdet där
fin skog och många branter finns med lämpliga häckningshabitat.
I Rose Windfarm AB:s ansökan från år 2018 framgår att Hemberget har förekomst
av öppna hyggen och en god population av orre som är kungsörnarnas stapelföda i
regionen. Den lokala populationen av orre är stor och relativt jämt fördelad över
hela ansökningsområdet. Öppna hyggen och stor förekomst av orrar borde vara fina
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jaktmarker för kungsörnar i de närliggande reviren. I ansökningsområdets östra sida
finns åtskilliga branter.
Gävleborgs län bör ha samma strategi som Västerbottens län och Jämtlands län där
de mest värdefulla reviren föreslås skyddsavstånd kring boplatser om minst 10 km.
I praktiken innebär inte strategin att skyddszoner föreslås, utan områden fria från
vindkraftverk föreslås. På så sätt ser man till att en gynnsam bevarandestatus kan
upprätthållas för den svenska kungsörnspopulationen.
Hemberget är ett kärnområde för kungsörn i Gävleborgs län och området hyser de
mest värdefulla reviren i länet. I enlighet med Vindvals syntesrapport samt Västerbottens läns och Jämtlands läns strategier borde området kring Hemberget ges ett
skyddsavstånd kring boplatser om minst 10 km.
Föreningen har hänvisat till bl.a. olika artiklar och Vindvals syntesrapport.
Stig Norell
Den kompletterande inventeringen som Rose Windfarm AB utförde under år 2020
ger inte någon ny information. Inventeringen utfördes under fyra dagar i mars. En
dag hade klart väder med sol, god sikt och måttlig vind. Två dagar var vädret mulet
fram till ca kl. 12.00, och därefter mulet med begränsad eller obefintlig sikt p.g.a.
dis, regn och snöfall väder. En dag var det mulet väder med god sikt som avlöstes
av perioder med mycket dålig sikt och svag till måttlig vind.
Kungsörnen är mycket störningskänslig och har en svag och långsam reproduktion.
Det är känt att örnar saknar rädsla för vindkraftverk och därför riskerar att kollidera
med rotorbladen och kraftledningarna. Om en partner förolyckas kan det dröja ett
par år innan en ny partner hittas. Kungsörnar häckar inte varje år. Andra negativa
effekter av vindkraft kan vara habitatsförluster och barriäreffekter.
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Utredningsområdet vid Hemberget är identifierat som ett kärnområde för kungsörn i
Gävleborgs län, med ca 10 km mellan centrum av reviren. I kärnområdena
produceras flest ungar.
Från observationsplatserna syns inte stora delar av det östra vindkraftsområdet. Det
finns åtskilliga branter på den östra sidan som inte täcks in på de platser som valts.
Utmed den östra sidan finns lämpliga häckningshabitat.
I kungsörnsparet i revir D har det även tidigare funnits en subadult individ. Det kan
ifrågasättas varför så många spaningar gjorts i området norr om ansökningsområdet.
Där finns knappt några branter.
REMISSYTTRANDEN
Samhällsservicenämnden i Ljusdals kommunen här hänvisat till vad nämnden
anfört hos miljöprövningsdelegationen.
Naturvårdsverket
De nya inventeringsunderlagen stärker bilden av att området som helhet vid
Hemberget-Fagerroskölen är av stor betydelse för kungsörnarna. Inventeringen har
visat att revir D norr om projektområdet är aktivt. Boplatsens läge har dock inte
identifierats vilket innebär att avståndet till vindkraftparken inte har kunnat
bestämmas. Naturvårdsverket delar inte bolagets bedömning att det utifrån de
observationer som har gjorts av flygrörelser och områdets topografi kan dras
slutsatsen att Hemberget-Fagerroskölen är av låg betydelse för örnarna.
Begränsade inventeringar med okulära följningar ger som mest ögonblicksbilder av
örnarnas aktivitet. För att med tillräcklig precision kunna bedöma kungsörnarnas
nyttjande av landskapet i stort krävs betydligt större insatser, som även omfattar
olika delar av året. Detta kan dock vara mycket resurskrävande och även praktiskt
svårt att genomföra. Cirkulära generella skyddszoner utgör därför i många fall en
rimlig avvägning, men förutsätter då att boplatserna är kända. I vissa fall kan det
dock även finnas behov av större hänsyn. De rekommendationer som anges i
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Vindvals syntesrapport utgör i många fall en lämplig utgångspunkt men som
framgår av praxis måste bedömningar även grundas på en helhetsbedömning av ett
områdes betydelse.
Området som helhet, inklusive Hemberget-Fagerroskölen, är identifierat av
länsstyrelsen som ett kärnområde för kungsörnen inom länet. Naturvårdsverket
delar den bedömningen. Med kärnområde avses ett område av särskilt stor betydelse
för kungsörnarna, inte hur aktiviteten är fördelad inom ett enskilt revir.
Även om topografin inte helt är sådan som beskrivs i Vindvals rapport pekar det
faktum att det finns tre revir inom ett relativt begränsat geografiskt område ändå på
mycket goda livsmiljöer i det aktuella området. Enligt Kungsörn Sverige visar
också observationer under lång tid att Hemberget-Fagerroskölen är av väsentlig
betydelse för örnarna. Kungsörnar kan som väl känt är häcka framgångsrikt även i
låglandsområden där uppåtvindar av denna typ inte alls bildas. Det som framför allt
styr var kungsörnarna finns i landskapet och hur tätt reviren ligger beror i första
hand på tillgången av föda och lämpliga häckningsmiljöer. Det som bör utgöra
utgångspunkt i bedömningen av vilka hänsyn som bör tas, är den konstaterade höga
tätheten och att reviren funnits under lång tid. Detta indikerar sammantaget goda
livsmiljöer för kungsörnarna i området. Att inventeringarna, trots begränsade
insatser, ändå har kunnat visa att aktiviteten sammantaget är hög i anslutning intill
det planerade vindkraftsområdet är viktig information i sammanhanget.
Försiktighetsprincipen bör ges stor betydelse vid bedömningen. Det går inte att
utesluta att en större vindkraftsanläggning skulle ha negativa effekter på
kungsörnarna i området.
MÅLETS HANDLÄGGNING
Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde och syn på platsen. Målet har
även kungjorts för att ge berörda sakägare möjlighet att inkomma med synpunkter.
Under sammanträdet beslutade mark- och miljödomstolen att behandla
presentationen av örnboplats- och spelflyktsobservationer inom stängda dörrar.
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DOMSKÄL
Miljökonsekvensbeskrivningen
Mark- och miljödomstolen instämmer i miljöprövningsdelegationens bedömning att
den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Underlaget har dessutom kompletterats ytterligare i mark- och miljödomstolen genom bl.a. bolagets inventering från 2020 och remissyttranden från
Naturvårdsverket. Sammantaget finns ett tillräckligt bra underlag för domstolens
prövning av målet.
Tillåtligheten
För en verksamhet som tar i anspråk ett markområde ska det väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § miljöbalken).
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som bidrar till uppfyllande av miljöbalkens
mål om hållbar utveckling enligt 1 kap. 1 § miljöbalken. Främjandet av produktion
av förnyelsebara energikällor är vidare viktigt för att nå de krav som ställs på Sverige
med anledning av EU:s klimatåtaganden och de nationella planeringsmålen för vindkraft som antagits av riksdagen, se bl.a. prop. 2017/18:228 och prop. 2008/09:163.
Området för den planerade vindkraftsparken vid Hemberget i Ljusdals kommun har
goda vindförhållanden och är lokaliserat i närheten av två möjliga transformatorstationer för anslutning till elnätet. Inom och i närheten av vindkraftsparken finns få
områden med natur- och kulturvärden och det finns sparsamt med permanent- och
fritidsbebyggelse i närområdet. Till största delen är den sökta parken avsedd att
anläggas inom ett område som är utpekat som vindkraftsområde i Ljusdals
kommuns vindbruksplan. Det aktuella ansökningsområdet ligger inte inom något
område av riksintresse för vindbruk men vid en avvägning mellan olika intressen
ska ändå det allmänna intresset av utbyggnad av förnybar energiproduktion
generellt sett väga tungt.
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Sammantaget anser domstolen att den sökta platsen i många avseenden är väl
lämpad för utbyggnad av vindkraft. Den fråga som mark- och miljödomstolen har
att ta ställning till är därmed om den planerade vindkraftsparken vid Hemberget kan
tillåtas med hänsyn till förekomsten av kungsörn.
Kungsörn är upptagen i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv
(2009/147/EG) om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och angiven som nära
hotad i den svenska rödlistan. Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal
avgöranden betonat betydelsen av artskyddsbestämmelserna i förhållande till
vindkraftsintresset, se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom den 6 november
2017 i mål nr M 3892-17 och dom den 21 december 2016 i mål nr M 1413-16.
Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. framhållit att skyddsavstånd inte alltid
utgör ett tillräckligt skydd. I stället bör ibland planerade vindkraftsparker helt
undvikas på platser med särskilt hög förekomst av skyddsvärda fågelarter.
Vid bedömningen av om platsen är en lämplig lokalisering för vindkraft bör hänsyn
inte bara tas till kända häckningsplatser, utan också till att dessa kan variera över tid
bl.a. med hänsyn till örnarnas beteende att använda alternativa häckningsplatser, se
Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 maj 2018 i mål nr M 4319-17. I domen
uttalades vidare att det för lokaliseringsprövningen är av betydelse att aktiviteten av
örnarna i ett område är dokumenterat hög.
Rose Windfarm AB har genomfört flera inventeringar med avseende på förekomsten
av kungsörn inom ansökningsområdet och dess närområde. Inventeringarna har
utförts enligt väl beprövad metodik. Även om observationspunkterna och
väderförhållandena har varierat med åren vid tidpunkterna för inventeringarna,
bedömer domstolen att inventeringarna sammantaget ger ett bra underlag för att
bedöma förekomsten av kungsörn i området. Samtidigt måste det också, som
Naturvårdsverket har påpekat, beaktas att de observationer som genomförts med
okulära följningar endast ger ögonblicksbilder av örnarnas aktivitet. Vid den
bedömning som domstolen har att göra måste hänsyn därmed tas till att det inte med
säkerhet går att säga hur frekvent kungsörnarna använder området för den sökta
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parken. Vidare framgår av utredningen att boplatsen inom revir D inte har kunnat
lokaliserats. Det gör att viss försiktighet måste tillämpas vid bedömningen av
revirets utbredning.
Utifrån underlaget i målet delar mark- och miljödomstolen det som länsstyrelsen
och Naturvårdsverket har anfört om att platsen för sökt utbyggnad är belägen inom
ett område med en hög och tät kungsörnspopulation. Länsstyrelsen har vid
sammanträdet beskrivit att två av reviren inom aktuellt område är av stor betydelse
för kungsörnspopulationen i länet. Ett av dessa två revir, på ett avstånd om ca
3,7 km från sökt vindkraftspark, har varit det mest produktiva i länet sett över en
längre tid och står enligt länsstyrelsen för en stabilitet när det gäller kungsörnspopulationen i länet. Enligt domstolen saknas det anledning att ifrågasätta dessa
uppgifter. Den höga revirtätheten med produktiva och stabila revir visar enligt
mark- och miljödomstolen att området har goda och långsiktiga förutsättningar att
hysa häckande kungsörn och det även på andra boplatser än de som nu är aktiva.
Hänsyn bör även tas till vad bl.a. Stig Norell har anfört om att kungsörnen är
störningskänslig och har en svag och långsam reproduktion, vilket också framgår av
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för kungsörn (rapport 6430, maj 2011). Den
omständigheten att det vid observationstillfällena iakttagits kungsörn som flugit
inom projektområdet endast vid ett fåtal tillfällen kan mot den bakgrunden inte
tillmätas någon avgörande betydelse.
Sammantaget innebär detta att en lokalisering av en vindkraftpark på den sökta
platsen skulle innebära en inte obetydlig risk för negativ påverkan på de kungsörnsrevir som ligger kring den sökta parken och därmed också på populationen i länet.
Även med hänsyn till vindkraftens betydelse för utbyggnaden av förnybar
energiproduktion anser domstolen att den sökta platsen inte kan anses som lämplig
enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Den sökta verksamheten är därmed inte tillåtlig och
bolagets överklagande ska avslås. Vid denna bedömning prövar inte domstolen
övriga framställda yrkanden om villkor m.m.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 16 februari 2021.

Malin Wik

Annika Billstein Andersson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Malin Wik, ordförande, och tekniska
rådet Annika Billstein Andersson samt de särskilda ledamöterna Mikael Lif och Sara
McGowan. Föredragande har varit beredningsjuristen Alexandra Venander.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2019-06-25
MÅLNR: M 4403-19
AKTBIL: 4

Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
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