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FÖRORD 

Under 2009 ändrades reglerna för kommunal prövning av vindkraftsetableringar. Betydelsen av 
kommunal översiktlig planering för vindkraft har därigenom ökat. Kommunstyrelsen i Mora 
kommun tog 2009 beslut om att påbörja arbetet med att upprätta en tematisk fördjupad översiktsplan. 
Ekonomiskt bidrag till planeringsuppgiften har beviljats av Boverket. 
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INNEHÅLL OCH UPPBYGGNAD 

Vindbruksplanen är uppdelad i fem delar: 

Del A: Inledning 
Innehållet i Del A utgör underlag för Vindbruksplanens övriga delar, del B-D. Här beskrivs bland 
annat vindbruksplanens syfte, avgränsningar samt hur arbetet har varit upplagt under framtagandet 
av planen. 

Del B: Förutsättningar 
Här presenteras de förutsättningar - politiska, landskapliga och skilda sakintressen - som ligger till 
grund för de avvägningar som görs i Del C för hur vindkraft på bästa sätt kan etableras i kommunen. 

Del C: Analys och bedömningar 
Med utgångspunkt i de förutsättningar – politiska, landskapliga och skilda sakintressen - som 
presenteras i del B, förs i del C en diskussion om hur olika värden och intressen kan vägas mot 
varandra i relation till en utbyggnad av vindkraft. Här redovisas kommunens viljeinriktning samt 
vilka områden som särskilt studerats utifrån en bedömning av lämpligheten för vindkraftsetablering. 

Del D: Planförslag med restriktioner och riktlinjer 
Här redovisas vilka områden som bedöms som lämpliga för etablering av vindkraft. Här redogörs 
även för vilka restriktioner som måste beaktas då vindkraftetableringar planeras. Här lämnas även 
rekommendationer till den som avser att ansöka om att få etablera vindkraft i Mora kommun; t.ex. råd 
angående landskapsanalys, grannsamverkan, förankringsprocesser etc. Dessutom ges information om 
vad som gäller för olika typer av ansökningsärenden. 

Del E: Miljökonsekvensbeskrivning 
Denna del är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindbruksplanen för Mora kommun. Här 
analyseras konsekvenserna av de riktlinjer för vindkraftutbyggnad som presenteras i Del C och D. 

 

PROJEKTORGANISATION 

KONSULT 

Arbetet har utförts av konsultfirman Mellanrum AB, Smedjevägen 2b, 230 53 Alnarp. Arbetsgruppen 
har bestått av Anna Ranger (projektledare), Carina Daubner, Christer Göransson samt Jenny Nord. 

STYRGRUPP 

Politisk styrgrupp har varit Kommunstyrelsens arbetsutskott/PSU samt Byggnadsnämndens 
beredning.  

ARBETSGRUPP 

En arbetsgrupp har under 2010 och 2011 arbetat parallellt med styrgruppen. Representanter från 
Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret, Näringslivskontoret och kommunledningskontoret har 
deltagit i detta arbete. 
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PROJEKTUPPLÄGG 

TIDSPLAN 

Samråd  genomfördes under hösten 2010. Utställning genomfördes hösten 2011. Kommunfullmäktige 
beräknas anta planen till vintern 2011/2012. 

AVGRÄNSNINGAR 

När det i vindbruksplanen talas om vindkraftverk, omfattas enbart vindkraft med en totalhöjd på över 
20 meter. Mindre verk än så, ofta kallade ”gårdsverk”, har generellt en så pass begränsad påverkan på 
sin omgivning att de faller utanför det som vindkraftsplanen diskuterar. Verk under 20 meters 
totalhöjd har sålunda möjlighet att erhålla bygglov oavsett vilken av vindkraftsplanens olika 
delområden en ansökan ligger inom. I vindbruksplanen beskrivs dock förutsättningar som bör tas 
hänsyn till vid etablering av gårdsverk, för att etableringen ska ligga i linje med de allmänna principer 
som i vindbruksplanen lyfts fram för hur vindkraftetablering menligt kan påverka de kultur- och 
naturvärden samt värden för turism som finns i kommunen. 

Denna vindbruksplans råd och anvisningar har formulerats utifrån den tekniska utveckling som kan 
förväntas de närmaste åren. En teknikutveckling utöver den som här skisserats kan komma att göra 
att resonemangen förlorar sin giltighet i förhållande till inkommande ansökningar. Vindkraftsplanen 
kan därför komma i behov av revidering. 

ARBETETS GENOMFÖRANDE  

Mellanrum AB har tagit fram en koncepthandling som underlag för samrådsförslaget. Denna har 
sedan bearbetats av Stadsbyggnadskontoret fram till färdig samrådshandling, efter avstämning med 
styrgruppen. Stadsbyggnadskontoret har reviderat planhandlingen efter samrådet. 

SYFTE OCH MÅL MED VINDBRUKSPLANEN 

Syftet med vindbruksplanen är att: 

• Undersöka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen mot bakgrund av 
de övergripande mål om kommunens utveckling som presenteras i översiktsplanen 2006. 

 

• Utpeka områden som bedöms inte medföra menlig påverkan på kommunens natur-, kultur- och 
turismvärden. 

 

• Ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas så att eventuell vindkraftetablering inte kommer 
att menligt påverka natur- och kulturvärden samt värden för turism inom kommunen. 
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Målet är att: 

• Ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör så att vindenergin i kommunen utnyttjas 
optimalt med hänsyn till motstående intressen. 

 

• Bidra till en god hushållning med såväl vindenergin som med andra resurser. 
 

• Underlätta vid planering och lokalisering av vindkraftverk. 

 

METOD I FRAMTAGANDET AV VINDBRUKSPLANEN 

Genom att börja arbetet med att studera hur landskapet i kommunen ser ut i den stora skalan, har vi 
strävat efter att få en överblick av hur eventuella kommande vindkraftsetableringar kan påverka på 
långa avstånd; från platsen för lokalisering, över mer eller mindre långa distanser, till påverkan på 
platser på långt avstånd från lokaliseringen. 

Vi har genomfört en inventering av de platser och områden som på olika sätt värdesatts och 
värdesätts för natur- och kulturvärden samt har värde ur ett turistperspektiv. Genom att beskriva vari 
dessa natur-, kultur- och turismvärden består, har vi fått ett underlag för att göra en bedömning av 
hur dessa värden kan komma att påverkas av vindkraftetablering i när- respektive fjärrperspektiv.  

En enkel intervjuundersökning har under sommaren 2010 genomförts i Siljansområdet för att utreda 
turisters inställning till vindkraft och vindkraftsutbyggnad. Resultatet av undersökningen redovisas 
som en bilaga (bilaga 2) till denna vindbruksplan.   

Genom fördjupade studier av kommunens natur- och kulturvärden i olika delar av landskapet och på 
olika platser i kommunen, har vi ökat kunskapen om vilka aspekter av natur- respektive kulturvärden 
på en viss plats som är värdefulla för turismen. I ett fall kanske det är den vackra utsikten (då blir 
fjärraspekten av vindkraftens påverkan i landskapet viktigt att ta hänsyn till). I ett annat fall är det 
kanske särskild biotop eller kulturlämning som är viktig (då blir platsaspekten av vindkraftens 
påverkan i landskapet viktig att ta hänsyn till.) 

Efter att ha kommit så här långt i arbetet har vi kunnat överlagra/jämföra den information vi samlat 
om landskapets struktur med den information vi samlat om platser med kultur- och naturvärden som 
eventuellt även är av värde för turismen. Därefter har vi övervägt eventuell etablering av vindkraft. 

Mot bakgrund av den kunskap vi har om att vindkraftverk kan medföra påverkan på landskapet både 
i ett fjärr- och i ett platsperspektiv, har vi kunnat dra slutsatser om vilka områden med betydande 
kultur- och naturvärden samt värden för turism som kan komma att påverkas om vindkraft etableras 
på en viss plats. Som ett stöd i denna bedömning har visualiseringsanalyser genomförts med hjälp av 
fotomontage. Analysen redovisas som en bilaga (bilaga 1) till denna vindbruksplan. En 
visualiseringsanalys har även utförts genom ett flertal platsbesök i områden som kan bli påverkade 
visuellt av vindkraftverk.  

Resultatet av denna översiktliga bedömning av hur olika delar och områden i landskapet i kommunen 
påverkas av eventuell etablering har stämts av mot de formella begränsningar som finns i samband 
med vindkraftetablering, t.ex. skyddszon för buller runt bostäder, luftfartens intressen och försvarets 
intressen. Denna typ av restriktioner medför att det utrymme som på grundval av natur-, kultur- och 
turismvärden kan vara möjliga för vindkraftetableringar reduceras. Grundläggande utgångspunkt har 
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varit  information om årsmedelvinden i olika delar av kommunen. Dagens verk kräver minst 6 m/s i 
årsmedelvind för att vara lönsamma, vilket har varit en utgångspunkt för framtagandet av möjliga 
områden för vindkraftsetableringar. 

Utfallet är alltså en bedömning av vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraft, 
mot bakgrund av samspelet mellan förutsättningarna enligt ovan.  

Den av konsulten och stadsbyggnadskontoret (i samråd med styrgrupp) framtagna bedömningen ligger 
till grund för kommunstyrelsens beslut om de utpekade områdenas lämplighet som områden för 
vindkraftetableringar. Efter samråd (hösten 2010) och inkomna synpunkter på planen, har ett slutligt 
planförslag färdigställts.  Planen ställs ut under 9 veckor för att därefter kunna godkännas av 
kommunstyrelse och antas av kommunfullmäktige. 
 

FÖRTIDA SAMRÅD, BLOGG OCH SAMRÅD 

Projektet har i ett tidigt skede av processen genomfört förtida samråd med Länsstyrelsen för att 
stämma av de grundläggande förutsättningarna för framtagandet av planen. 

Förtida samråd har också hållits med allmänheten i form av ett diskussionsmöte. 

Till projektet har varit knutet en blogg där projektledningen har lagt ut information om planen och 
bloggbesökarna har givits möjlighet att kommentera arbetet eller ställa frågor. 

Resultatet av dessa aktiviteter redovisas i Del B: Förutsättningar. 

 

VINDKRAFT I SVERIGE: HISTORIK, NULÄGESBESKRIVNING OCH 
FÖRVÄNTAD TEKNIKUTVECKLING 

När vindkraft först introducerades i Sverige i början av 1980-talet fokuserade det statliga 
vindenergiprogrammet på stora vindkraftverk, i storleksordningen 3MW. Vindkraftsutbyggnaden 
kom dock först igång då intresset bland enskilda markägare ökade för etableringar av mindre 
vindkraftverk i storleksklassen 55-150 kW. Under det tidiga 90-talet skedde utbyggnaden av vindkraft 
främst genom mindre exploateringar, ofta i form av enstaka verk uppförda av enskilda markägare. 
Under andra hälften av 90-talet och framåt har både vindkraftverk, etableringar och vindkraftsföretag 
vuxit betydligt. Nu börjar vi med bättre teknik åter närma oss 80-talets storlekar. 

Den vanligaste storleken på vindkraftverk som byggs på land idag ligger mellan 1,5 MW och 3 MW 
med totalhöjder (inkl. turbinblad) på mellan 90 och 150 meter, men under utveckling är maskiner på 
upp till 5-6 MW. 
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Figur 1: De olika komponenterna på den idag vanligast förekommande typen av vindkraftverk. 

 

 

 

Figur 2: Bilden visar olika typer av vindkraftverk som förekommer idag. Till vänster i bild ett s k gårdsverk som 
producerar ca 150kW, därefter ett ca 100m  högt verk med effekten 750-850 kW resp. ett verk med totalhöjd 150 
m och effekt om 2-3 MW. Som jämförelse i bilden ligger en bild på Mora kyrka samt Färnäsmasten. 
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Teknikutvecklingen innebär inte enbart att verken blir större och högre. Effektiviteten ökar också, 
vilket möjliggör god energiproduktion med hjälp av färre vindkraftverk. Även ljudbilden har 
förändrats på ett sätt som av många uppfattas som positivt. Teknikutvecklingen har alltså lett till 
effektivare verk som under de senaste åren successivt ökat i höjd. 

Mycket talar dock för att de flesta nya anläggningar kommer att ligga under en totalhöjd av 150 meter, 
eftersom verk över denna höjd av säkerhetsskäl kräver blinkande hinderljus med hög ljusstyrka, s.k. 
blixtljus, vilket av många människor betraktas som påtagligt störande. 

SMÅ VINDKRAFTVERK; ”GÅRDSVERK” 

Med små vindkraftverk tänker man oftast på verk från 2 KW upp till 45 KW (125KW). Detta är verk 
som i bra lägen kan producera förhållandevis mycket el. Vissa återförsäljare uppger att deras största 
verk (45 KW) kan producera upp till 100 000KWh/år. Detta förutsätter dock mycket bra vindläge. 

Ett verk med effekten 5,5 kW upp till 45 kW har en startvind på 4 m/s men uppnår först full effekt vid 
9 m/s. Dessa verk har upp till max 36 meters totalhöjd. De ska stå i fria vindlägen utan turbulens för 
att fungera optimalt och inte felbelastas eller uppnå egenfrekvens. Det är alltså mycket svårt för dessa 
mindre verk att nå upp till produktionsnivåerna hos de MW-maskiner som de flesta 
vindkraftprojektörer arbetar med. 

För att dessa verk ska vara lönsamma så bör elen användas lokalt då den produceras – när det blåser! 
Att distribuera och kommersiellt sälja överskotts-el från dessa verk kan inte idag anses vara lönsamt 
relaterat till den generella nivån på elpriset. Om verket däremot betraktas som en hobby så kan de ge 
ett bra tillskott av el, trots sitt idag dyrare produktionspris. 

 

 

 

HINDERMARKERINGAR PÅ VINDKRAFTVERK 

På grund av luftfarten krävs hindermarkeringar på vindkraftverk. Nya regler gäller sedan den 1 
november 2010. Vid totalhöjder från 45 till 150 m är positionsljuset utformat som ett 
medelintensivt rött blinkande ljus. Vid totalhöjder över 150 m fordras ett blinkande högintensivt 
vitt ljus. För mer detaljerad information se Transportstyrelsens ”Föreskrifter och allmänna råd 
om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten”, TSFS 2010:155.   

Källor: Transportstyrelsens skrift TSFS 2010:155  

 



7 
 

VINDKRAFT OCH SÄKERHET 

En av de risker som vindkraft innebär, om än att den är mycket liten, är risken för fallande eller 
utkastade objekt från vindkraftverken. Främst handlar det om is/snökast (att is/snö lossnar från 
rotorbladen och kastas iväg), men risk finns även för fall/utkast av rotorblad, delar av rotorblad, 
bultar, skruvförband och/eller mätutrustning.  

I maskindirektivet (se faktaruta nedan) anges att ”Åtgärder ska vidtas för att förhindra att fallande 
eller utkastade föremål ger upphov till risker” (bilaga 1, punkt 1.3.3). I föreskrifterna till applicering av 
direktiven anges att design och konstruktion av maskinen om möjligt ska hindra att objekt faller eller 
kastas ut mot en person och att nödvändiga skyddsåtgärder måste vidtas i de fall detta inte helt kan 
åstadkommas.  

I svensk lagstiftning finns inget generellt säkerhetsavstånd gällande för var vindkraftverk får byggas, 
utan respektive kommun ansvarar för att bedöma behovet av riskanalys och säkerhetsavstånd. Det 
föreligger heller inget krav på inhägnande av yta intill vindkraftverk. Verksamhetsutövaren/ägaren 
ansvarar för säkerheten och underhåll av verket så att det inte medför olägenheter för människors 
hälsa.   

I en dom från Miljödomstolen i mars 2010 slogs det, efter klagan, fast att ett vindkraftverk i Vara 
kommun inte behöver inhägnas, med motiveringen att det bland annat inte föreligger krav och att 
risken är försvinnande liten. I tillståndet till Sveriges nu största landbaserade vindkraftpark (48 verk) i 
Strömsund (beslutat av Miljödomstolen) framgår att varningsskyltar för nedfallande snö och is ska 
sättas upp före driftsättning, d.v.s. på samma sätt som sker runt telemaster.  

 

REDAN BYGGT OCH BEVILJAT 

Antalet befintliga vindkraftverk i Mora kommun är i skrivande stund (juli 2011) 18 stycken, fördelade 
på två lokaler; Kyrkberget och Säliträdberget.  

 

 

MASKINDIREKTIVET 

Maskindirektivet (MD 2006/42/EC, överfört i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 2008:3) är EU-regler för maskintillverkare och leverantörer som anger vilka grundläggande 
hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som släpps på marknaden inom EU. Det nya 
maskindirektivet trädde i kraft den 29 december 2009, men direktivet har funnits sedan 1995. Det är 
arbetsmiljöverket som kontrollerar att maskindirektivets krav efterlevs. 

För vindkraftverk innebär maskindirektivet främst att krav ställs på verkets konstruktion under alla 
olika perioder i verkets livstid. Det handlar exempelvis om krav på styrsystem, rörliga delar, buller 
och nödstopp samt på att tillverkaren utför en riskbedömning och ser till att undanröja risker som 
finns vid transport, montering, drift och underhåll av maskinen.   
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Figur 3: Uppförda vindkraftverk samt beviljade vindkraftverk, juli 2011. 
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt presenteras den mängd förutsättningar som finns att ta hänsyn till i arbetet med att 
peka ut lämpliga områden för etablering av vindkraft. Förutsättningarna är av flera olika slag: 
 

• Politiska målsättningar för kommunens utveckling; 
• Befintliga inventeringar, skydd och restriktioner för olika värden i landskapet; 
• Landskapets utseende och funktion; 
• Förtida samråd 

 

Till detta skall även läggas de tekniska förutsättningarna, vindkraftens utveckling och beskaffenhet.    
I denna del redovisas olika intressen som finns i landskapet, i syfte att ge information om viktiga 
förutsättningar men också att redogöra för vilka restriktioner och motstående intressen som finns och 
ska beaktas i framtagandet av vinbruksplanen. Här beskrivs bland annat nationella och regionala mål 
för utbyggnaden av vindkraft, befintliga inventeringar och skydd för olika värden i landskapet, 
landskapets struktur och historia, hur landskapet använts av oss människor, vindförutsättningar i 
kommunen samt värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

Inventeringarna av förutsättningar som presenteras i denna del ligger som underlag för Del C: Analys 
och bedömning, där möjliga områden för etablering av vindkraft analyseras och där argument 
redovisas  för de bedömningar som gjorts. 
 

Tre utgångspunkter är grundläggande för hur arbetet med vindbruksplanen har genomförts: 

• De grundläggande mål för kommunens utveckling som fastställts i ÖP 2006 med föreslagna 
revideringar samt Energiplan för Mora kommun.  

• Planeringsunderlag utifrån nationella, regionala och kommunala skydd och restriktioner för 
inventerade värden i landskapet. 

• De förutsättningar som ges av landskapet, inklusive synlighetsanalyser och en bedömning av 
påverkan på landskapsrummet Siljansringen samt den syn på landskap och landskapsplanering 
som lyfts fram i den Europeiska landskapskonventionen. 

GRUNDLÄGGANDE MÅL FÖR KOMMUNENS UTVECKLING OCH RIKTLINJER I ÖP 

Mora kommuns översiktsplan slår fast att kommunen är positiv till vindkraft i den mån vindkraften 
inte står i konflikt med andra väsentliga intressen. I ÖP deklareras också att kommunens målsättning 
är att näringsliv och turism ska utvecklas och stärkas. Vidare deklareras att kommunens planering ska 
inriktas på långsiktigt hållbar utveckling, där bygdens kultur- och naturvärden är viktiga tillgångar. 

Översiktsplanen skriver vidare att ”Ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till natur- och 
kulturvärden bör vindkraft inte tillåtas intill horisontlinjen synlig från Siljansringen". Denna skrivning 
ändras nu genom detta tillägg. Ny skrivning blir ”Ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till 
natur- och kulturvärden bör endast en begränsad vindkraftsutbyggnad tillåtas intill horisontlinjen 
synlig från Siljansringen”. 

Som riktlinjer för utvecklingen av turismen i kommunen framhålls i översiktsplanen bland annat 
följande:  
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• De turistattraktioner som finns i regionen ska underhållas på ett sådant sätt att dess 
attraktionskraft inte försämras. 

• Turismen bör uppmärksammas som en kommersiell basnäring. 
• Aktiviteter som svampplockning och fiske kan utnyttjas och marknadsföras bättre, båttrafiken 

kan utökas och säsongerna kan förlängas. 

Även under riktlinjerna för näringsliv och arbetsplatser i översiktsplanen anges att turismens 
möjligheter ska tas tillvara. 

I Energiplan för Mora kommun 2007-2010  slås fast att utvinning och produktion av förnybar energi bör 
öka. Vad gäller produktion framhålls möjligheten till ökad biobränslemarknad. Bland de åtgärder som 
i Energiplanen dock framför allt framhålls som betydande för framtiden är besparingsåtgärder. 

Mot bakgrund av dessa mål i ÖP är utgångspunkten i det metodiska upplägget av vindbruksplanen 
att framför allt undersöka hur eventuell etablering av vindkraft i landskapet i kommunen kan komma 
att påverka natur- och kulturvärden samt värden av betydelse för turismen. 

PLANERINGSUNDERLAG 

Landskapet i kommunen idag omfattas i stor omfattning av olika typer att skydd och restriktioner. 
Dessa har sin grund i de värden som på olika sätt identifierats i landskapet. Dessa planeringsunderlag 
är, tillsammans med riktlinjerna för kommunens utveckling (se ovan), landskapets förutsättningar 
samt  värdering av landskapet, de tre grundförutsättningarna i framtagandet av vindbruksplanen. 

HUR LANDSKAPET UPPLEVS OCH VÄRDERAS 

Vindbruksplanen utgår från den definition av landskapet som görs i den Europeiska 
Landskapskonventionen. Det innebär att landskapet uppfattas som en dynamisk helhet där olika 
intressen hela tiden samspelar och förändrar landskapet och dess karaktäristik.  
 
En förutsättning i arbetet med att peka ut lämpliga områden för etablering av vindkraft, är de 
landskapliga värden som redan dokumenterats och ligger till grund för de riktlinjer och skydd som 
upprättas kring olika delområden i kommunen. Dessa värden presenteras tematiskt i detta avsnitt. 
 
 
Vindkraftens utveckling i Sverige har gått fort. Teknikutvecklingen inom branschen är snabb. 
Vindbruksplanen tar sin utgångspunkt i den teknik som är relevant idag. I takt med att 
teknikutvecklingen går framåt kan de förutsättningar för planering av vindkraft som ges av dagens 
kunskap och kompetens komma att förändras och föranleda behov av revidering av vindbruksplanen. 
De förutsättningar som redovisas i detta avsnitt tar sin utgångspunkt i dagens teknik och utformning 
av vindkraftverk. Mer om vindkraftens tekniska aspekter finns att läsa i Del A. 
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NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA UTBYGGNADSMÅL FÖR 
VINDKRAFTEN 

Nationella mål 
EG-direktivet kräver att medlemsländerna sätter nationella mål för förnybar energi. Sveriges riksdag 
har fattat beslut om ett nationellt planeringsmål för vindkraften på 30 TWh (20 TWh landbaserad och 
10 TWh havsbaserad) till år 2020. Det medför att länen och kommunerna ska reservera mark- och 
vattenområden som motsvarar de ytor som behövs för att kunna producera 30 TWh el från vindkraft. 

Idag producerar Sverige ca 2 TWh el från vindkraft. Riksdagen har också beslutat att öka 
produktionen av förnybar el med 17 TWh till 2016 jämfört med 2002. 

Regionala mål 
Dalarnas län har antagit ett eget planeringsmål som anger att produktionen år 2015 ska ha ökat till 0,8 

TWh/år. En revidering av målen har skett genom Dalarnas klimat- och energistrategi 
som baseras på ett scenario med beräkningar av hur tillförseln av olika former av 
förnybar energi kan öka. De nivåer som bedömts som rimliga är en utbyggd 
vindkraftsproduktion på 1,6 TWh till år 2020 och 3 TWh till år 2050. I Dalarna 
produceras (2011-04-11) 0,442 TWh. Ytterligare verk med en produktionskapacitet av 
0,610 TWh har tillstånd. I Mora kommun produceras idag totalt 0,117 TWh/år (beräknat 
på Säliträdbergets 8 vindkraftverk på 24 MW samt Kyrkbergets 10 vindkraftverk på 23 
MW). 

Lokal nivå 
Mora kommun deklarerar i sin översiktsplan att kommunen ställer sig positiv till vindkraft. Etablering 
bör dock noga vägas mot de huvudsakliga utvecklingsmål som gäller för kommunen, nämligen att 
stärka näringsliv och turism samt värna natur- och kulturvärden. I Mora kommuns Energiplan 
framhålls att utvinning och produktion av förnybar energi bör utökas, men också att den åtgärd som 
ger mest tillbaka i form av ekonomi och miljö är att hushålla och spara energi. I Energiplanen 
framhålls också att Mora har förutsättningar för att skapa arbetstillfällen inom den växande 
bioenergisektorn och att dessa möjligheter bör tas till vara.  
Mora kommuns Vindbruksplan möjliggör ett tillskott av, uppskattat värde, ca 0,4 TWh/år. 

 

VINDFÖRUTSÄTTNINGAR I MORA KOMMUN 

Fördelningen av områden med olika vindhastigheter följer i stora drag de topografiska förhållanden 
som präglar landskapet i Mora kommun, se kartor nedan. 

För att ett vindkraftverk ska fungera måste vindhastigheten ligga mellan 4 och 25 m/s. Blåser det 
under 2-4 meter per sekund är det för lite för att driva vindkraftverket. Blåser det för mycket, över 25 
m/s, stängs vindkraftverket av. Skillnaden mellan områden med bra vindförutsättningar respektive 
dåliga är stor. Man brukar säga att årsproduktionen ökar kvadratiskt med medelvinden, alltså varje 
procents ökning av medelvindhastigheten ger två procent i ökad årsproduktion. 
(Vindkraftshandboken, Boverket, 2009).  

Beräkningar av årsmedelvinden har gjorts över hela Sverige på 72 samt 103 meters höjd över 
nollplansförskjutningen. 
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Vad som är att betrakta som tillräckligt höga vindhastigheter för att det ska vara intressant med 
vindkraftetableringar är mycket relativt; det beror bl a på hur höga och effektiva verk man har. De 
flesta exploatörer talar idag (2010) om att det fordras en årsmedelvind på minst 6.5 m/s (avser 72 
meter ovan nollplaneförskjutningen) för att det ska vara lönt med exploatering av vindkraftverk. 
Motsvarande minsta medelvindhastighet på 103 meter ovan nollplaneförskjutningen är ca 7 m/s. 
Framtida teknikutveckling kan göra att idag ointressanta områden inom ett par år blir intressanta. 
Dock kan detta variera beroende på vilken exploatör man pratar med samt hur marknadsläget ser ut. 

 

 

NOLLPLANSFÖRSKJUTNING 

Begreppet innebär att man lägger nollnivån för vindstyrka ett stycke ovan mark, beroende på 
terrängens beskaffenhet. Under nollnivån existerar bara turbulent och med dagens teknik 
otillgänglig vindenergi, och ovan är det möjligt att göra förutsägelser om vindhastigheten baserat 
på höjden ovan mark samt terrängens råhetsklass (friktion). I öppen terräng sammanfaller 
nollnivån med marken, i skog ligger den på ¾ av skogens höjd, och i stad kan den antas ligga i 
genomsnittlig takhöjd, då byggnader saknar den porositet som träd har.  

När man talar om att årsmedelvinden beräknats på 72 m höjd ovan nollplansförskjutningen 
menas att vindarna inte har beräknats för höjden exakt 72 m ovan mark utan i stället på den nivå 
ovan den höjd som upplevs som marknivån för vindens gränsskikt. Anledningen till att vindarna 
anges ovan nollplansförskjutningen och inte ovan mark är att beräkningar av alla vindar är gjorda 
utan kännedom om skogens höjd eller annan markanvändning. 

Nollplansförskjutningen kan uppskattas till ¾ av vegetationens höjd. De som använder 
vindkarteringarna måste alltså lägga till ¾ av höjden, dvs. 15 m i ett fall där skogen är 20 m hög. 
Resultatet ska då tillämpas för 72+15= 87 m över mark. 

 

Källa: Energimyndighetens hemsida, Vindkartering och Nollplansförskjutning 
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Figur 4: Medelvindhastigheten på 71 m över nollplansförskjutningen (m/s). Information hämtad på 
www.energimyndigheten.se 
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Figur 5: Medelvindhastighet 103 m över nollplansförskjutningen (m/s). Information hämtad på 
www.energimyndigheten.se 

http://www.energimyndigheten.se/
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RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK 

VINDKRAFTSPLANEN OCH RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK 

Ett riksintresse för vindbruk innebär att Energimyndigheten med stöd av 3 kap 8§ miljöbalken bedömt 
området som särskilt lämpligt och med goda förutsättningar för vindkraftsproduktion. 

Riksintresseområdena fungerar som en vägledning i planeringsarbetet för vindkraft och har med 
andra ord inte någon tvingande kraft. Det är först i tillståndsgivningen i det enskilda fallet som 
riksintressen får rättslig betydelse, då detta ”anspråk/intresse” bedöms och vägs mot andra befintliga 
riksintressen. 

Fram till 2008 saknade Dalarna riksintresseområden för vindbruk. Efter att den nationella 
vindkarteringen färdigställts behövdes det göras en nationell översyn och komplettering av 
riksintresseområdena och 2006 begärde Energimyndigheter in förslag på tänkbara 
riksintresseområden från samtliga länsstyrelser. Förslagen på områden skulle följa vissa uppsatta 
kriterier, med ett huvudkriterium på områden med en årsmedelvind över 6,5 m/s. Undantag skulle 
göras bland annat av nationalparker, bebyggelseområden (inklusive skyddsavstånd på 400 m) och 
områden mindre än 3 km2. 

Länsstyrelsen i Dalarna lämnade svar under 2007 och pekade i Mora kommun ut två stycken områden 
som uppfyllde kriterierna som Energimyndigheten ställt upp. Ett av dem (Mora norra) som uppfyllde 
Energimyndighetens kriterier innehöll dock naturreservat och Länsstyrelsen föreslog på grund av 
detta enbart det andra området (Säliträdberget) som riksintresse för vindbruk. Energimyndigheten 
valde att utesluta mittpartiet av detta område så att slutligen två närliggande områden utpekades som 
riksintresse för vindbruk, nämligen Säliträdberget norra respektive södra, vilka pekades ut 2008. 

 

 UTPEKANDE AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDKRAFT 

Områdena av riksintressen för vindbruk är utvalda i första hand utifrån vindhastighet, där 
områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund (på 71 meters höjd) har 
ansetts vara intressanta. 

Undantag har sedan gjorts för: 
• nationalparker (MB 7 kap. 2 §) 
• national-stadspark (MB 4 kap. 7 §) 
• obrutet fjäll (MB 4 kap. 7 §). 
• bebyggelseområden (med en buffert av 400 meter) 
• vattenområden med ett bottendjup större än 30 meter. 
• områden (som framkommit efter urvalen ovan) som understiger 3 km². 
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Figur 6: I kommunen finns två områden som pekats ut som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten; 
Säliträdberget norra och Säliträdberget södra. Källa http://www.gis.lst.se/lanskartor/  

http://www.gis.lst.se/lanskartor/
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FÖRDJUPADE STUDIER 

Under 2009-2010 genomförde Länsstyrelsen Dalarna studien Vindkraft kring Siljan – en 
landskapsbedömning i samarbetet med Siljankommunerna. Som bakgrunden till studien låg behovet att 
relatera etablering av vindkraft i landskapet runt Siljan, närmare bestämt till riksintresse enligt kap 4 
2§ i miljöbalken Siljansområdet, och dess värden för turism och friluftsliv (se karta nedan). 

Studien resulterar ibland annat följande formuleringar: 
• Skyddet av detta riksintresse omfattar även förändringar utanför det geografiskt definierade området. I 

ett vindkraftperspektiv betyder detta att den vindkraft som placeras utanför riksintresseområdet 
Siljanområdet men som visuellt eller på annat sätt (genom t ex vägar och elnät) menligt påverkar 
riksintresset ej bör ges tillstånd. (Sid. 8) 

• Den distinkta karaktär som landskapet i undersökningsområdet uppvisar är svår att finna någon 
annanstans i Sverige eller ens norra Europa. (Sid. 8) 

• För att uppnå balans är det viktigt att förstå att den kulturbygd som in i våra dagar har behållit sin 
småskalighet i både odlingsstruktur (fastighetsstruktur) och bebyggelsestruktur, är beroende av den 
dynamiska kontrast som de långa och vida vyerna utgör för de småskaliga kulturmiljöerna. (Sid 9) 

• Eftersom vindkraftverk är höga så syns de ofta över kommungränsen och kan därmed påverka 
upplevelsen och bruksvärdet hos landskapet på långa avstånd. Vindkraftplanering ska därför göras med 
tanke på landskapet som helhet. (Sid 9) 

• Påverkan på landskapets karaktär och värden är under en inledande period inte uppenbara men kan vid 
ett visst tröskelvärde (antal verk) medföra abrupta och stora konsekvenser. (Sid 9) 

• De rika natur- och kulturvärdena i landskapet runt Siljan har sedan lång tid tillbaka lagt grunden för 
turism och rörligt friluftsliv. Dessa värden i området är idag skyddade enligt lag (bl a genom 
riksintresse kap 4 miljöbalken). (Sid. 11) 

• Målet med landskapsbedömningen är att få en ökad förståelse för hur etablering av vindkraft i 
landskapet runt Siljan kan komma att påverka landskapet. Målet med rapporten är också att få ett 
underlag för fortsatt kommunal planering och för att kunna bedöma påverkan på framför allt 
riksintresse enligt kap 4 miljöbalken, d v s hur förutsättningarna för det rörliga friluftslivet och 
turismen i området kan komma att förändras genom etablering av vindkraft i området. (Sid 11) 

• Vindkraft i undersökningsområdet är synligt på långa avstånd och påverkar därmed riksintresse 
Siljanområdet visuellt och upplevelsemässigt. 

• Planering av vindkraft i undersökningsområdet bör bedrivas i samverkan mellan Siljanskommunerna. 

 

I rapporten definieras landskapskaraktären Siljansbygd. En bedömning presenteras av var i 
topografin horisontlinjen sett från Siljansbygd är belägen (gjort efter synlighetsanalyser från en rad 
byar belägna i Siljanbygd). Denna topografiska horisontlinje visas i kommande kartor och benämns 
”horisontlinje sett från Siljanringens dalgång.” 
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Figur 6: Landskapet runt Siljan. Bilden hämtad från Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning.  

 



11 
 

 

Figur 7: Kartan visar horisontlinjen från Siljansringens dalgång. 
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Kartan på föregående sida bygger på synlighetsanalyser och visar den gräns för synlighet som finns 
då man befinner sig i Siljansringens dalgång. Denna linje motsvarar dock hur långt bort från 
Siljansringen man ser själva de topografiska bergskammarna. I bilden nedan åskådliggörs att det 
medför att vindkraftetableringar som placeras utanför denna topografiska horisontlinje, på grund av 
sin höjd, trots allt kan bli synliga från Siljansringen. Det medför att etablering i randbergen – och även 
då i de av Energimyndigheten utpekade riksintresseområdena för vindkraft – kan bli synlig från 
Siljansringens dalgång och därmed bryta horisontlinjen i randbergen, sett från Siljanringen. 

 

 

Figur 8: Schematisk beskrivning av hur etablering av vindkraft bortom horisontlinjen (”randbergen”) kan bara 
synlig från Siljanområdet. 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att utpekandet av riksintresseområden för vindbruk 
tagit utgångspunkt i, och gjort undantag för värden enbart på de aktuella lokaler som sedan pekas ut 
som riksintresse. Vindkraftverk är ofta synliga på långa avstånd och en bedömning av ett områdes 
lämplighet måste även ta hänsyn till hur vindkraft påverkar värden i landskapet även i ett 
fjärrperspektiv.  
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LANDSKAPLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR I MORA KOMMUN 
 

LANDSKAPETS TOPOGRAFI OCH ÖVERGRIPANDE UPPBYGGNAD 

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING 

I Mora kommun uppgick antalet boende 2009 till 20 146 personer. Av dessa är ca 83% bosatta i 
kommunens tätorter och 54% i centrala Mora (Morastrand, Morkarlby, Utmeland, Hemus, Öna, 
Kråkberg och Noret). 

Befolkningstätheten är relativt låg, 7,1 invånare per kvadratkilometer, och kommunens yta på 2 828 
km2 består till största delen av glesbygd. Inom kommunen finns större tätortscentra i socknarna 
Venjan, Våmhus och Sollerön. Utöver dessa finns ett 50-tal byar i kommunen samt även ett 70-tal 
fäbodar som numera främst utnyttjas för fritidsboende. 83% av alla bostadsfastigheter inom 
kommunen är småhusfastigheter.  

Vägnätet i kommunen omfattar cirka 340 km inklusive det enskilda vägnätet med kommunalt 
underhåll.  

Landskapet i Mora kommun har en topografi och en natur- och kulturhistoria som gör att både fjärr- 
och platsperspektivet är väsentligt att ta hänsyn till i lokalisering av vindkraft. De kunskapsunderlag 
som ligger till grund för beskrivningen nedan av de landskapliga förutsättningar som präglar Mora 
kommun utgörs av:  

• Fältstudier i landskapet 
• Historisk analys av vilka förändringar som skett i landskapet över tid 
• Kartstudier om en mängd natur-, kultur- och andra värden, vindförhållanden samt eventuella 

skydd och restriktioner som är knutna till olika områden i landskapet 
• Inventering av hur landskapet används och vilket värde landskapet har ur olika perspektiv 

Kommunens östra del är en del av den geologiska formationen Siljansringen som bildades av ett 
meteoritnedslag som inträffade för ca 360 miljoner år sedan. Naturkatastrofen skapade en ringformad 
sänka i berggrunden där lagrade, sedimentära bergarter har bevarats in i vår tid. Sjöarna Siljan, 
Orsasjön, Skattungen, Oresjön och småsjöarna i Bodadalen utgör kraterns yttre ring. Trots dess storlek 
på ca 50 km är ringen urskiljbar från många av de högre berg som omger Siljanringen. 
Landskapsformerna som omger och bildar Siljansringen har genom tiderna utsatts för vittring och 
erosion, där inlandsisarna varit den starkaste faktorn.  Där bergrunden är hård har berget varit mer 
motståndskraftigt och högre berg har lämnats kvar, de s k randbergen. Siljansringen är därför 
omringad av mjukt formade bergshöjder och markanta dalsystem däremellan. Gesundabergets höjd 
är 514 meter över havet, 353 meter över Siljans medelvattennivå. 

I själva Siljansringen är berggrunden näringsrik kalksten. I området utanför ringen ligger urbergarter 
som graniter, leptiter och sandsten och några inslag av diabaser. Berggrundens sammansättning har 
stor betydelse för vilken växtlighet som utbildas.  Siljansområdets yngre lagrade berggrund, som 
bevarats genom att meteoritnedslaget ställt lagren på högkant, gör marken här bördig och därmed 
intressant för människan att odla. Att topografin skapar en dalformation har också klimatmässigt varit 
fördelaktigt.  Odlingsbygderna förekommer tämligen rikligt längs såväl Orsasjöns som längs Siljans 
stränder samt på Sollerön.  
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Kommunens övriga berggrund har gett upphov till näringsfattiga moräner med mer eller mindre stort 
inslag av sjöar och myrar, och där det lämpar sig för skogsbruk är det främst för tall. 

Norr om randbergen reser sig höglänta förfjällsområden med flackare och glest bevuxna bergstoppar 
och mellanliggande flacka skogs-, myr- och sjöområden. En djup ravin, Dyverdalen med Dyverån och 
Dyversjön, avdelar kommunens smala tunga mot norr i två delar. Söder om denna ravin avtar 
förfjällskaraktären och Siljansringens mer dramatiskt kuperade randberg tar över. 

Väster om randbergen ligger Venjansjön omgiven av relativt flack skogsbygd.  Här förekommer 
mindre områden med odlingsbygd, först och främst kring byn Venjan men även sporadiskt kring 
byarna vid Kättbosjön och Gävundsjön.   

Terrängen reser sig långsamt ytterligare västerut och längst i väster vidtar ett relativt höglänt område 
med rik förekomst av sjöar och myrar. Endast några få bergstoppar utmärker sig i detta område, 
Buråberget och Hartjärnsberget kan nämnas, liksom Kyrkberget på gränsen till Malungs kommun. 
Det senare har närmast förfjällskaraktär.  

De största vattendragen är Dalälven och Våmån som bildar tydliga älvdalar mot nordväst från Mora 
respektive från Våmhus. Längs Dalälven förekommer odlingsbygder vid byarna men längs Våmån 
endast längs utloppet mot Orsasjön. Vanån rinner genom hela västra delen av kommun, från norr till 
söder och utgör inlopp och utlopp till Venjansjön.  Längst i söder rinner Vanån ut i sjön Van. Ogan är 
en annan större å och ligger långt i väster. 

Morafältet är Skandinaviens största fossila flygsandfält och breder ut sig nordväst om Mora längs 
Dalälven, främst norr om denna. Dynsanden härstammar främst från glacifluviala deltabildningar 
som bildades då inlandsisen smälte bort och isälvar avsatte sanddeltan. Området är till största delen 
täckt av tallskog. 

Figur 9: Schematisk sammanfattning av landskapets topografi. 
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RUMSLIGHET I LANDSKAPET 

Det finns en mängd företeelser i landskapet som kan bidra till att skapa väggar eller andra typer av 
avgränsningar; och därmed definieras urskiljbara ”rum” i landskapet - landskapsrum. Avgränsningar 
kan t ex vara berg, dalar eller vegetationselement som skogsbryn och trädridåer. Även konstruerade 
inslag i landskapet, t ex bebyggelse, vägar och andra infrastrukturella element, kan skapa gränser som 
avdelar landskapet. Det är dock ganska sällan som dessa byggda element ger upphov till någon 
väggverkan. ”Rum” kan uppstå i landskapet då man på flera sidor omges av väggbildande eller 
avgränsande element. Rumsligheten kan läsas av i olika skalor beroende på var betraktaren befinner 
sig.  

I Mora kommun ger topografin en övergripande struktur av storskaliga landskapsrum. Främst 
utmärker sig Siljansringens ringformade dalgång som ett övergripande landskapsrum i området. 
Ringens yttre avgränsning utgörs av höga berg och den inre av högplatåns något lägre formation. 
Härutöver avtecknar sig ett antal stora landskapsrum, mer eller mindre sammanhängande, som 
definieras av omkringliggande berg och höjder, t ex dalar mellan randbergen och raviner längs åar 
och älvar. Dessa förekommer mestadels i anslutning till Siljansringen. Den västra och nordligaste 
delen av kommunen är så flack att denna typ av rumslighet sällan uppstår.  

Öppningar i skogen i form av sjöar, vattendrag och myrar, samt odlade områden utgör en annan 
struktur av rumslighet i landskapet. De största landskapsrummen på denna nivå utgörs av de större 
sjöarna, nämligen Siljan, Orsasjön och Venjan, vilka bidrar till att skapa de storslagna vyerna i 
kommunen. De mindre sjöarna, småvattnen, myrarna och de odlade områdena ger en mångfald av 
rum i olika skalor. Dessa områden återfinns i hela kommunen men är mest koncentrerade i norr och i 
väster. 
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Figur 10: Rumslighet i landskapet. 
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De öppna landskapsrummen i och kring Siljansringen innefattar, även i de fall de i sig själva är 
mycket små, oftast ett storslaget landskapsrum som många gånger har en utsträckning på flera mil. 
Möjlighet till sådana utblickar över landskapet får man naturligtvis främst från höjdpunkter där 
utsikten inte skyms av skog. Så är fallet från flera höga bergstoppar, speciellt i randbergen. I söder kan 
nämnas Björkberget på Siljansnäs som också har ett utsiktstorn. Det finns dock områden på alla berg 
som har gles skog eller är nyavverkade varifrån storslagen utsikt erbjuds. 

De mest betydelsefulla utblickarna i Siljansområdet uppstår i de odlade bygderna längs sluttningarna 
i Siljansringens dalgång. Här finns oftast i anslutning till bebyggelsen, utsikt mot blånande berg, vilket 
ger en speciellt kontrastrik upplevelse. 

RIKTNINGAR I LANDSKAPET 

Riktningar i landskapet ges t ex av höjdsträckningar, dalar, skogskanter, kustlinjer, vattendrag och 
större vägar.  

Den övergripande och dominerande riktningen i kommunen utgörs av den dalgång som bildar 
Siljansringen. Hela ringen är naturligtvis aldrig urskiljbar men ögat leds ofta utmed en del av den, och 
inom Mora kommun ger den en i huvudsak nord-sydlig riktning, som ofta förstärks av vägdragningar 
och bebyggelsestråk. 

Andra starka riktningar ges av dalgångar längs åarna. Odlingsbygder, skogskanter och 
höjdsträckningar förstärker vattendragens riktning, liksom vägsträckningar. Dyverån ger en öst-
västlig riktning, Våmån och Dalälven en nordvästlig-sydostlig och Ogen en nord-sydlig.  Även 
långsträckta sjöar ger starka riktningsangivelser och här utmärker sig sjön Venjan men även sjön Van 
som fortsätter söderut in i Vansbro kommun har en stark nord-sydlig riktning.  

En mängd tydliga dalstråk löper radiellt genom randbergen, sett från Siljansringens centrum.  

De viktiga trafiklederna anger även de riktningar; starkare ju större vägen är. I Mora kommun 
förstärker de större vägarna de befintliga naturgivna riktningarna. 
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Figur 11: Riktningar i landskapet. 
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ÖVERGRIPANDE SKALRELATIONER I LANDSKAPET 

Skalan är en viktig del i landskapsbilden. Skalan i ett landskap handlar om de proportioner som finns 
mellan landskapets olika strukturella delar. I grunden utgår skalan från de förutsättningar som ges av 
topografin i området. Topografin bestämmer hur höjdproportionerna mellan olika delar av landskapet 
ser ut. Topografin bestämmer också till stor del storleksrelationerna mellan olika riktningar samt olika 
rumslighetsnivåer i landskapet. 

Utöver topografin påverkar även kulturhistoriska faktorer hur skalan i ett landskap har utvecklats. 

Skalan i Siljansområdet byggs upp av ett dynamiskt samspel mellan de småskaliga kulturmiljöerna 
och de storskaliga, öppna, vida vyerna mot horisonten. Småskaligheten i byar och fäbodar, inklusive 
den på många ställen ålderdomliga ägoindelningen, är påtaglig. Från de småskaliga miljöerna som 
uppstått genom människans närvaro och brukande genom historien ges möjlighet till utblickar över 
de storskaliga vyerna som har sin grund i Siljansringens topografiska historia. 

 

 

Figur 12: Skalan i landskapet i Mora kommun präglas av en dynamik mellan ”det nära” och ”det fjärran”; 
Öppna småskaliga bymiljöer i förgrunden möjliggör och relaterar till vidsträckta utblickar. 
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Figur 13: Övergripande skalrelationer i landskapet och hur ”rumslighet” finns i landskapet på flera olika 
skalnivåer. 

 

LANDSKAPSKARAKTÄRER 

INLEDNING 

Med hjälp av de verktyg vi använder då vi gör en analys av landskapets struktur (topografi, 
riktningar, rumslighet, skala, utblickar, landmärken) tillsammans med andra kvaliteter som 
hydrologi, färgskala, funktion med mera, kan vi karaktärisera landskap på olika sätt. I Mora kommun 
finns det många olika delar; olika områden med sinsemellan olika karaktär. I Mora kommun och 
angränsande områden finns följande karaktärer representerade, enligt karta nedan. 
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Figur 14: Översikt av områden med olika landskaplig karaktär.  
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ÄLVDAL I SKOGSBYGD 

 

Flack dalgång i skogsbygd kring älv eller långsmal sjö. Rumsligheten mellan dalsidorna är svag, men 
riktningen längs vattnet är stark. Riktningen förstärks ofta av vägsträckningar längs vattendraget. 
Denna rumslighet och riktning upplevs främst från vattnet och dess stränder samt från vägar längs, 
och broar tvärs, vattendraget. 

ÄLVDAL I RAVIN 

 

Dramatiskt formad dalgång i skogsbygd kring älv eller långsmal sjö. Rumsligheten mellan dalsidorna 
är stark, liksom riktningen längs dalgången.  Riktningen förstärks ofta av vägsträckningar längs 
vattendraget. Denna rumslighet och riktning upplevs främst från vattnet och dess stränder samt från 
vägar längs, och broar tvärs, vattendraget. 

ÄLVDAL MED ODLINGSBYGD 

 

Karaktären utgörs av företrädesvis flack odlingsbygd med visst inslag av kupering. Dalgången 
avgränsas av skogklädda sluttningar. I odlingslandskapet, ofta i sluttningen mot skogen, ligger byar 
med ålderdomliga eller traditionellt uppförda hus i klungor eller rader omgivna av ett 
odlingslandskap som är mer eller mindre storskaligt. Större gårdar med siloanläggningar 
förekommer. Ett karaktäristiskt inslag i byarna är majstången som ofta är centralt placerad i en 
vägkorsning och/eller på en plats med utsikt. Det erbjuds ofta vida utblickar där bakgrunden utgörs 
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av odlade fält samt av mer eller mindre avlägset belägna berg eller motstående skogbeklädda 
dalsluttningar. De moderna inslagen i bymiljöerna ligger ofta på en nivå som underordnar sig den 
traditionella karaktären med lång historisk kontinuitet. 

SKOG MED STORT INSLAG AV VATTENDRAG, SMÅVATTEN OCH MYRAR 

 

Flack till kuperad skogsbygd med stort inslag av sjöar, småvatten, myrar och vattendrag. Det 
förekommer endast enstaka inslag av bebyggelse. I dalar och mera flacka partier förekommer åar, 
mindre sjöar och myrar. Topografin är mer eller mindre flack med enstaka dramatiska inslag. Skogen 
öppnar sig där vattenytor och myrar förekommer och där erbjuds utblickar. Landskapet har en gles 
vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär. 

STÖRRE SJÖAR I SKOGSBYGD 

 

Flack till kuperad skogsbygd som domineras av Venjansjön, samt några mindre sjöar. Det 
förekommer mestadels enstaka inslag av bebyggelse, men vid sjön Venjan förekommer även mer 
samlad bebyggelse. Topografin kring sjöarna har ofta dramatiska inslag. Skogen är ofta blockrik och 
består främst av tall. De stora vattenytorna ger vida utblickar. Vid de mindre sjöarna ger gles 
bebyggelse tillsammans med känslan av otillgänglighet en vildmarkskaraktär. I anslutning till sjöarna 
förekommer även småskaliga odlingsområden kring byar, ofta med ålderdomlig karaktär. Byarna har 
ofta utsikt över sjöarna och/eller bergen. Ibland löper vägar längs med sjöstränderna men 
vägstrukturen är överlag gles. 
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SILJANSBYGD 

 

Siljansbygden ingår som en del av den stora formationen Siljansringen och detta påverkar karaktären i 
hög grad. När vyerna öppnar sig i Siljansringen avtecknar sig i förgrunden byar med ålderdomliga 
eller traditionellt uppförda hus i klungor omgivna av ett småskaligt odlingslandskap. Byarna med 
sina odlingar och kringliggande skog avtecknar sig i sin tur påfallande ofta mot blånande berg i 
fjärran. Denna effekt skapas genom att siljansringens breda dalgång och stora sjöar skapar fri sikt och 
stor distans till bergen på andra sidan. I Siljansbygden är skalan grundlägganden; förhållandet mellan 
det nära och småskaliga i relation till det fjärran och svepande/böljande. 

SKOG MED MINDRE DRAMATISK KUPERING SAMT HÖGPLATÅER 

 

Skogsbygd med endast enstaka inslag av bebyggelse, främst i form av fäbodar, men det förekommer 
även enstaka byar. I dalar och mera flacka partier förekommer åar, mindre sjöar och myrar. 
Topografin är mer eller mindre flack med enstaka dramatiska inslag. Även högplatåer ingår i 
karaktären. Där skogen öppnar sig erbjuds endast sällan utblickar. Landskapet har en gles vägstruktur 
och ofta vildmarkskaraktär. 

SKOG MED INSLAG AV BYAR OCH DRAMATISK TOPOGRAFI 

 

Skogsbygd med inslag av byar, främst på höjder och sluttningar. I dalarna förekommer åar, mindre 
sjöar och myrar. Topografin är mer eller mindre utpräglat dramatisk. Där skogen öppnar sig erbjuds 
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oftast utblickar, från dalarna mot närbelägna höjder, från sluttningar och toppar även mot fjärran 
berg, sjöar och odlingsbygder. Byarna med sina odlingsområden ger ofta ett intryck av 
ålderdomlighet och småskalighet och har dessutom ofta utsikt mot blånande berg. 

SKOG MED HÖGA OCH / ELLER DRAMATISKT KUPERADE BERG 

 

Skogsbygd med endast enstaka inslag av bebyggelse, främst i form av fäbodar. I dalarna förekommer 
åar, mindre sjöar och myrar. Topografin är mer eller mindre utpräglat dramatisk. Där skogen öppnar 
sig erbjuds oftast utblickar, från dalarna mot närbelägna höjder, från sluttningar och toppar även mot 
fjärran berg, sjöar och odlingsbygder. Landskapet har en gles vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär. 

HÖGLÄNT SKOG MED STORT INSLAG AV SJÖAR, SMÅVATTEN OCH MYRAR 

 

Flack, högt belägen skogsbygd med stort inslag av sjöar, småvatten, myrar och vattendrag. Det 
förekommer endast enstaka inslag av bebyggelse. Topografin är mer eller mindre flack med endast få 
dramatiska inslag. Eftersom skogen, som mest består av tall och björk är gles och lågvuxen erbjuds 
utblickar från i stort sett hela karaktären. Landskapet har en gles vägstruktur och ofta 
vildmarkskaraktär. 
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HÖGLÄNT SKOG MED MINDRE DRAMATISK KUPERING 

 

Högt belägen skogsbygd, i stort sett utan inslag av bebyggelse. I dalar och mera flacka partier 
förekommer åar, mindre sjöar och myrar. Topografin är mer eller mindre flack med enstaka 
dramatiska inslag. Även högplatåer av förfjällstyp förekommer i karaktären. Eftersom skogen, som 
mest består av tall och björk, är gles och lågvuxen erbjuds utblickar från i stort sett hela karaktären. 
Landskapet har en gles vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär. 

FLYGSANDFÄLT 

 

Detta är ett småkuperat landskap med mjuka former, bevuxen med främst hedvegetation och tall. 
Karaktären förekommer i anslutning till Dalälvens utlopp väster om Mora. 
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LANDSKAPETS HISTORISKA KONTINUITET 

I kulturgeografen Ulf Sporrongs viktiga arbete om Dalarna (2008) kan man bland annat läsa att 
Dalarnas distinkta landskapskaraktär inte finns någon annanstans i Sverige. Det är ett landskap som 
attraherar besökare genom sin blandning av storslagna vyer och småskaliga drag. Vidare menar 
Sporrong att Dalarnas landskap har studerats i stor omfattning vad gäller området som en kulturell 
region, men att det fortfarande saknas forskning kring kulturlandskapets utveckling, framför allt 
markägostrukturerna som kan relateras till sedvanor. Kulturhistorien som ligger bakom detta 
landskap är både rik och unik, och har en tydlig koppling till dagens turistnäring. 

När man beskriver ett landskaps historiska kontinuitet kan man använda sig av begreppen tidsdjup 
och läsbarhet. Att ett område har högt tidsdjup innebär att dess markanvändning inte har förändrats 
nämnvärt sedan lång tid tillbaka. Motsatsen är lågt tidsdjup, där markanvändningen har förändras i 
en eller flera omgångar. Ett exempel på detta kan vara fäbodsskogar som idag inte används i 
fäbodsdrift, utan som produktionsskog. 

Läsbarhet, å andra sidan, är ett begrepp som beskriver hur väl vi kan läsa de förändringar som 
landskapet genomgått. Att ett område har hög läsbarhet innebär att dess markanvändning inte längre 
är densamma, men att spåren från tidigare perioders markanvändning fortfarande är tydliga. 
Motsatsen är låg läsbarhet. Där saknas det tydliga spår eller kunskap om äldre tiders markanvändning 
vilket kan göra det svårt att förstå landskapets utveckling. Ibland kan kompletterande kunskap om 
naturvärden underlätta bedömningar om hur området har brukats i äldre tider. 

Flertalet områden i Mora kommun präglas av ett landskap med högt tidsdjup (se karta på nästa sida). 

Så gott som hela kommunen har ett landskap med hög läsbarhet. Det innebär att även om 
markanvändningen och landskapets utseende har förändrats över tid, så är spåren från äldre tiders 
nyttjande av landskapet fortfarande många i landskapet. Det möjliggör för dagens betraktare en 
förståelse för gångna tiders nyttjande av landskapet. 

Genom historien har olika delar av landskapet i Mora, och hur dessa använts, relaterat till 
fäbodsystemet. Det har inneburit att de delar av landskapet som lämpat sig för odling har nyttjats 
intensivt i kombination med nyttjande av fäbodens mer avlägsna marker. Det har medfört att olika 
delar av landskapet har nyttjats intensivt respektive extensivt genom tiderna, vilket gett upphov till 
mer utpräglad kulturbygd i vissa delar och mer extensivt brukade skogsmarker i andra delar. Dessa 
skogar har därmed haft möjlighet att utvecklas utan större och mer kontinuerlig påverkan av 
människan. Det är bland annat detta specifika historiska brukande av markområden som helhet, som 
givit upphov till den karaktäristiska dynamiken mellan småskalig kulturbygd respektive utblickar 
från dessa bygder mot mer ”vilda” och storslagna skogspartier. 
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Figur 15: Områden med identifierat högt tidsdjup. 
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Figur 16: Områden med identifierat hög läsbarhet. 
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Figur 17: Historisk markanvändning. 
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LANDSKAPLIGA KULTUR- OCH NATURVÄRDEN SOM OMFATTAS 
AV SKYDD OCH REKOMMENDATIONER 

I Mora kommun och i angränsande kommuner finns en rad landskapliga värden definierade. Många 
av de områden där dessa värden är iakttagbara har kommit att omfattas av någon form av skydd eller 
rekommendationer. Dessa skydd och rekommendationer kan etableras på nationell/regional nivå 
(genom länsstyrelsen) eller på lokal nivå (genom kommunen). 

Skydd eller rekommendationer kan ha olika tyngd och vara olika restriktiva. 

På nationell/regional nivå finns följande typer av skydd eller rekommendationer: 
 

• Riksintresse innebär som ordet säger att området har värden som är av intresse på en nationell 
nivå och att dessa värden, och förutsättningarna för dessa värden, bör beaktas särskilt då 
förändringar planeras i området eller i områdets närhet på ett sådant sätt att förändringarna i 
områdets närhet kan komma att påverka de värden som finns inom det definierade 
riksintresseområdet. Riksintresseområden har stöd av två olika lagrum i miljöbalken; 
antingen i 3 kap eller i 4 kap. 4 kap-områden har större tyngd än 3 kap-områden. 
 

• Natura 2000 är ett nätverk av områden med värdefull natur i Europa. Syftet är att skydda och 
bevara den biologiska mångfalden genom att skydda djur och växter från utrotning och 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige finns ca 4000 listade Natura 2000-områden 
med en sammanlagd yta av drygt 6 miljoner hektar (ca 15% av Sveriges yta). Natura 2000-
områden är skyddade av 7 kap. Miljöbalken. 
 

• Naturreservat & Pågående naturreservatsbildning är naturområden med stor betydelse för 
människan, flora och/eller fauna, eller som är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. 
Reservaten består ofta av sammanhängande värdefull natur där både gammelskog, 
vattendrag, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå. Naturreservat får bildas enligt 
Miljöbalken av fem skäl: bevara biologisk mångfald; vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer; tillgodose behov av områden för friluftslivet; skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer; skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
 

NATIONELLA/REGIONALA SKYDD OCH REKOMMENDATIONER 

De rika möjligheter till rörligt friluftsliv och turism som utvecklats i Mora kommun och angränsande 
kommuner har medfört att området har kommits att omfattas av skydd på nationell nivå. Stora delar 
av Siljansområdet samt området Rotälven-Anjosvarden omfattas att riksintressen enligt 3 kap §6 i 
Miljöbalken (se karta på nästa sida) för friluftsliv. 

Siljansområdet är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken (se karta nedan), 
vilket betyder att turismens och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivet) intressen inom området 
särskilt ska beaktas. Riksintresset innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast 
får komma till stånd om det inte hindrar turismens och friluftslivets intressen, samt att natur- och 
kulturvärden inte påtagligt skadas.  
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Figur 18: Riksintresseområde för Friluftsliv.  
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Figur 19: Riksintresse för turism och friluftsliv, enligt 4 kap miljöbalken; Siljansområdet  
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I Mora kommun finns ett flertal områden definierade som riksintresseområden för natur- respektive 
kulturmiljövård (se karta nedan). 

 

Figur 20: Riksintresseområden för kulturmiljövård respektive naturvård. 
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I Mora kommun finns ett flertal områden med skydd enligt Natura 2000, som är naturreservat eller 
definierade som områden för pågående naturreservatsbildning (se kartan nedan). 

 

Figur 21: Natura 2000-områden, naturreservat samt områden för pågående naturreservatsbildning. 
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I Mora kommun finns, utöver de områden som har skydd genom Natura 2000, naturreservat eller är 
utpekade som riksintresseområden, även en mängd andra områden som har identifierats som 
värdefulla på grund av olika kultur- eller naturvärden; värden vilka kan bedömas påverkas av 
eventuell etablering av vindkraft: 
 

• Landskapsbildsskydd är skydd enligt 19 § (gamla lydelsen) naturvårdslagen. Bestämmelsen 
syftar till att ge staten bättre kontroll över förändringar inom berört område. I miljöbalken, 
som ersatt naturvårdslagen, finns inte denna bestämmelse kvar, men gamla förordnanden 
enligt 19 § naturvårdslagen fortsätter att gälla.  
 

• Bevarandeplan Odlingslandskap För att säkerställa ett representativt urval av Sveriges 
odlingslandskap har Naturvårdsverket upprättat en nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet: Sveriges finaste odlingslandskap, nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Länsstyrelsen i Dalarna upprättade 1994 ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden i Kopparbergs län, Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Detta, tillsammans 
med ängs- och hagmarksinventeringen från 1993, har legat till grund för det nationella 
programmet. 

 
• Myrskyddsplanen. Myrarna har höga naturvärden och många av de artrikaste biotoperna finns 

här. 1994 upprättade Naturvårdverket en myrskyddsplan för Sverige.  
 

• Värdetrakt skog är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. 
Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive 
biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet. 
Det är Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som gemensamt har tagit initiativ till arbetet med 
Värdetrakt skog vilket syftar till att på ett strategiskt sätt säkerställa att denna typ av skog 
uppmärksammas i planering och förvaltning av landskapet som helhet. 
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Figur 22: Områden som identifierats som värdefulla ur natur- eller kulturmiljövårdshänseende. 
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OMRÅDEN MED VÄRDEN DEFINIERADE I ÖVERSIKTSPLANEN 

På lokal nivå definieras skydd och rekommendationer i översiktsplanen. Översiktplanen är inte ett 
juridiskt dokument, utan ett strategiskt dokument för att styra kommunens utveckling i en politiskt 
beslutad, önskvärd riktning. 

Nedan redovisas de områden inom kommunen som omfattas av skydd/rekommendationer enligt 
översiktsplanen. 
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Figur 23: Landskapsområden med olika definierade värden enligt ÖP 2006.  
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ORNITOLOGISKA VÄRDEN 

I Mora kommun finns områden identifierade som troliga revir för kungsörn (se karta nedan). Kartan 
grundar sig på information från Mora kommun i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, från 
inventeringar gjorda fram tom våren 2010. Fördjupade utredningar har gjorts för områden i 
anslutning till riksintresseområden för vindkraft. Detta arbete har resulterat i två rapporter, en för 
Orsa kommun och en för Mora kommun. 

Kungsörnen finns med på Artdatabankens rödlista som en missgynnad art, det vill säga att det finns 
en stor risk att arten inom en snar framtid blir kategoriserad som en hotad art och därmed riskerar att 
försvinna ur vår fauna. 

Örnen bygger oftast sitt bo i gamla tallar men kan även ha sin boplats i en gran eller på en klippavsats. 
I ett örnrevir ingår flera bon som alterneras av paret från olika år och häckning sker vanligtvis 
vartannat år. 

När det gäller skyddszoner kring örnrevir rekommenderar man 2,5-6 km från boplatser. De 
rekommenderade skyddszonerna kan variera något beroende på miljö och de aktuella fåglarnas 
rörelse i ett område. Undersökningar har visat att kungsörnar kan välja en längre flygsträcka längs 
berg med goda vindförhållanden istället för att flyga den kortaste sträckan mellan boplats och 
födosöksområde. 

Kungsörnen hör till de fågelarter som drabbas hårdast av vindkraftsetableringar, vilket beror på att 
örnar är utpräglade termikflygare (svävflygare) som utnyttjar termik och vindar vid jakt och vid 
revirmarkeringar (spelflykt). Höjdryggar och bergsklackar som sticker upp i landskapet skapar ofta 
goda vindar för termikflygande fåglar. Dessa platser hyser också ofta skyddsvärda rester av skog med 
höga biologiska värden. 

Kunskapsläget vad gäller konflikt mellan Örn och Vindkraftverk är idag bristfälligt. Forskning pågår, 
bla av SLU Sveriges Lantbruks Universitet, för utreda hur vindkraft bör etableras för att minimera 
konflikter. 
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Figur 24: Troliga  revirområden  för kungsörn,  inventeringar genomförda av Mora kommun i samarbete med 
Länsstyrelsen Dalarna. 
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TURISM OCH FRILUFTSLIV 

MÅLPUNKTER AV INTRESSE FÖR TURISM OCH FRILUFTSLIV 

Målpunkter för turism och friluftsliv i området är ofta intimt sammankopplade med andra värden i 
landskapet. Naturreservat och geologiska sevärdheter är inte sällan också turistattraktioner, liksom 
kulturmiljöer som fäbodarna. I många fall rör det sig om en komplex kombination av olika värden. 

Att områden av betydelse för turism och friluftsliv också har en stark koppling till landskapsbilden är 
tydligt i vissa fall. Utsiktspunkter från höga bergstoppar och den småskaliga miljön kopplad till 
fäbodarna och byarna är exempel där landskapsbilden utgör en stor del, om inte den största, av 
upplevelsevärdet.  

Basen för redovisningen av målpunkter nedan är turist- och friluftskartor, hemsidor och 
informationsbroschyrer från regionen samt kontakt med turistbyrån och kommunen. Fokus har legat 
på de platser och områden som är välbesökta. Vad gäller t.ex. naturreservat har det gjorts ett urval av 
de reservat där det enligt uppgifter finns en relativt stor mängd besökare, medan naturreservat utan 
sådana uppgifter inte tagits med i inventeringen. 

Hur välbesökta olika områden är kan vara svårt att få reda på. Detta gäller kanske särskilt 
friluftsområden som används i vardagen och som inte annonseras och dokumenteras på samma sätt 
som de stora turistmålen. Områden som är omgiven av olika skydd, t.ex. riksintressen eller 
naturreservat, är i högre grad än andra platser studerade och dokumenterade. Det är därför troligt att 
sådana områden har fått något större genomslag i inventeringen, trots att andra områden kan vara 
nog så betydelsefulla ur ett turism- eller friluftsperspektiv. 

Vissa områden, exempelvis naturreservat, tätorter och skidanläggningar, har en relativt tydlig 
geografisk gräns. För många andra områden, exempelvis strövområden, kan det vara svårt att ur 
källorna som funnits att tillgå dra en säker geografisk gräns. Gränsen har då dragits med ledning av 
t.ex. topografin, stigar, markslag m.m. Många av gränserna ska därför ses som ungefärliga. 
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Figur 25: Målpunkter för turism och friluftsliv i Mora kommun  
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Figur 26: Utkikspunkter och utkiksstråk.  
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LEDER OCH VÄGAR AV INTRESSE FÖR TURISM OCH FRILUFTSLIV 

Vasaloppsspåret / Vasaloppsleden 
Vasaloppet och Vasaloppspåret från Sälen till Mora är känt över hela Sverige. Vasaloppsleden för 
vandring följer i stort Vasaloppspåret. 

Siljansleden vandring 
Siljansbygdens mest välkända vandringsled som till stor del följer gamla fäbodstigar samt randen av 
de höga bergen runt Siljan. Den totala längden är 34 mil. 

Siljansleden cykling 
Siljansleden för cykel följer läns- eller landsvägar, ofta nära sjöarna i Siljansringens dalgång. Total 
längd är 31 mil. 

Turistvägen 
Vacker bilväg som löper genom en rad äldre byar och med utsikt över bland annat Orsasjön och 
Skattungen. 

Europaled 1 
En vandringsled som löper genom Europa och vars svenska del sträcker sig från Varberg till 
Grövelsjön. Siljansleden och Vasaloppsleden utgör delar av Europaled 1 och ansluter till denna. 

Kulturvägar 
Kulturvägar är vägsträckningar som i en kulturhistorisk inventering erhålls den högsta värderingen. 
Inventeringen är utförd av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i samarbete med Vägverket Region Mitt 
och presenteras i boken ”Kulturvägar i Dalarna”. 

Fäbodrundan 
35 km långt skidspår som går genom sju vackra fäbodar i Moras bästa skidområde. Rundan passerar 
bl a de klassiska Vasaloppskontrollerna Eldris och Hökberg samt skidparadiset Norra Garberg.  

Dressinspår 
Räls från Inlandsbanan (som går mellan Kristinehamn och Gällivare men numer startar i Mora) som 
ligger kvar söderut från Mora och som är utmärkta att trampa dressin på. Dressinuthyrning finns i 
Vika, strax söder om Mora.  

Dalkarlsleden/vägen 
Historiskt sett har folket runt Siljan rest långa vägar (oftast till fots) för att arbeta på annan ort, 
vanligtvis Stockholm. Denna sedvänja har på senare år tagits upp som en ledarledd 
vandringsutmaning på nästan 36 mil.  

 

PLATSER AV INTRESSE FÖR TURISM OCH FRILUFTSLIV 

Acksi 
Stort fäbodställe med välbevarad bebyggelse. 
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Alderängarna 
Naturreservat med sand- och klapperstensområde. Lövskog, klapperstensstrand och speciell flora. 
Fågelliv. 

Anjosvarden 
Naturreservat med skog och fjäll. Anges ibland som Sveriges sydöstligaste fjäll. Vandringsled, milsvid 
utsikt. 

Bergkarlås 
Äldre bymiljö. 

Björnsjön 
Fiske, fågelliv. 

Färnäs 
Äldre bymiljö. 

Garsås 
Äldre bymiljö. 

Gesundaberget och Tomteland 
Gesundaberget: Skidanläggning med skidutbildning och arena för skidtävlingar, längdskidspår. 
Mountainbike- och cross country-cykling. Fiske, golf, fäbodar. Stugor, hotell, restaurang. Utsikt. 
Tomteland: äventyrsland med sagovandringar och restaurang. 

Gopshus slalombacke 
Slalombacke, halfpipe, servering. 

Hemusområdet 
Skidstadio, längdåkningsområde med skidspår, löpspår. 

Jugan 
Naturreservat med badplats. 

Lomsmyren 
Ridsportsanläggning. 

Malibambo 
Stenaltare och minnestavla över den heliga Malin, som förrättade gudstjänster och tröstade de sjuka 
under pesten. 

Mora-Siljan flygfält 
Motorstadium. 

Mora centrum 
Mora kyrka, Zornmuseet, Zorngården, Vasaloppsmålet och Vasaloppets hus, vandrarhem, turistbyrå, 
hotell, gästhamn, busstation, affärer, restaurang, hantverk, ishall, kajplats för M/S Wasa. 

Nils Olsson hemslöjd 
Tillverkning och försäljning av dalahästar och annan hemslöjd.  
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Norra Garberg 
Högt beläget. Skidspår, fäbod, raststuga, klubbhus med logimöjligheter. 

Näcksjövarden 
Naturreservat. Naturskog som stått orörd länge, gamla granar, sällsynta lavar och svampar och örter. 
Myrområden. 

Ogströmmen 
Kajak- och kanotpaddling. 

Orsasjön 
Fiske, kanot- och kajakpaddling, bad och skridskor. 

Prästholmen 
Mora camping, stugor, hotell, löpspår, minigolf, skidspår, kanotpaddling, tennisplaner, badplats. 

Risa 
Äldre bymiljö. 

Sanda 
Hamn, badplats. 

Sandholmen 
Naturreservat. Har bildats av uppmuddrare sandmassor i samband med flottledsrensningar. Den i det 
vilda ovanliga daggpilen har sitt rikaste bestånd här.  

Sandängarna 
Mora golfklubb, skjutbana, fotbollsplaner, hockey. 

Siljan med stränder 
Sjön Siljan inklusive stränder. Fiske, kanot- och kajakpaddling samt kyrkbåtsrodd. Bad och skridskor. 
Båtturer/kryssningar med båten M/S Wasa. 

Siljansfors skogsmuseum 
Friluftsmuseum som visar skogsbruk och dess olika anläggningar. Utställningar, naturstigar, cafeteria. 
Beläget i ruinerna av ett av Siljansfors bruk med masugn m.m. 

Sollerön camping och golfbana 
Golfbana (Sollerön golfklubb) samt camping med badplats.  

Sollerön fornlämningskomplex och Klikten 
Dalarnas största fornlämningskomplex. Gravar från vikingatiden. Hembygdsgård, utställning, 
historisk vandring. Klikten naturreservat som är del av en förkastningsbrant. Gammal björkskog, 
flora, grodor. F.d. gruvverksamhet. 

Sollerö-åsens fäbod och Åsengården 
Fäbodar, camping, stugor, konferens. Vacker utsikt över Siljan. Skidspår. 

Sundsjöberg 
Fiske, vacker tjärn, naturvärden. 
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Svinvallen 
Naturreservat. Del av Bonäsfältet som är Skandinaviens största flygsandfält. Höga sanddyner och 
ovanlig flora.  

Söderberget 
Naturreservat på bergets branta östsluttning med rik örtflora, grovvuxna träd och sällsynta lavar och 
vedsvampar.  

Södra Flenarna fäbodar 
Fäbodställe med byggnader från till största delen början av 1800-talet.  

Tingsnäsbadet 
Centralt belägen badplats och sandstrand. 

Tramsgrav 
Naturreservat. Högrest granskog med hänglavar. Ovanliga svampar och mossor.  

Vanån, Venjansjön och Johannisholm 
Kanot- och kajakpaddling, fiske. Johannisholm camping och stugby. 

Vattumyren  
Modellflygfält. 

Venjanområdet 
Under sommaren hålls Sockenveckan i hela Venjans socken med de 10 byarna Venjans kyrkby, 
Kättbo, Vimosågen, Johannisholm, Siknäs, Gävunda, Finngruvan, Landbobyn, Brintbodarna och 
Finnbodarna. Denna vecka visar byarna upp sina lokala sevärdheter, bland annat fäbodar i sin 
ursprungliga miljö, lokala hantverk, vackra daladräkter, dans, underhållning och provsmakning av 
sill, skållkakor och stjir. Under hela sommaren finns även en hel del aktiviteter kring Venjan för de 
som är intresserade av friluftsliv, natur och bygdekultur. 

Vinäsgraven 
Naturreservat. Ravin vid slutändan av Bonäsfältet - ett 15 km långt flygsandfält från istiden. Elljusspår 
löper genom och vid sidan av naturreservatet.  

Våmhuskölen 
Naturreservat. Kargt naturområde och ett svagt kuperat berglandskap med skog och myrar i de 
flackare markerna. "Vildmark" orörd av modernt skogsbruk. 

Våmmevi idrottsplats 
Fotbollsplaner, hockey, skidspår, löpslingor, skjutbana, bob-backe. 

Våmåbadet 
Camping, badplats. 

Zorn gammelgård 
Samling av timmerhus från 1300- till 1700-talet. 

Åmåsängsgården 
Camping, stugor, badplats. 
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Österdalälven i Älvdalen och Mora kommuner 
Kanot- och kajakpaddling samt fiskevatten. Strömsträckor med harr, öring och id. Vacker rastplats vid 
Spjutmosjön/väg 70. 

 

AREELLA NÄRINGAR OCH TURISM SOM NÄRINGSVERKSAMHET 

I Mora kommun utgör den bebyggda och uppodlade marken en mycket liten del av den totala 
markarealen. Större delen av kommunens yta domineras av skogsmark med tall- och granskog samt 
näringsfattiga sjöar på ett bergkulle-landskap i storkuperad terräng. 

Andelen jordbruksmark är så låg som ett par procent av kommunens landyta medan andelen 
produktiv skogsmark är cirka 76%. Kommunens norra del består av lågproduktiva skogar. Av den 
produktiva skogsmarken ägs 63% av privata skogsägare, 27% av skogsbolag och 10% av allmänna 
markägare. Utöver produktiv skogsmark finns arealer skogliga impediment. Unikt för Dalarna är den 
stora delen flerägd mark.  

Fokus i kommunen har under de senaste 20 åren gått från produktion och rationalitet mot miljö- och 
naturtänkande. Antalet lantbruksföretag var år 2000 99 st, av vilka ungefär hälften ägde den mark de 
brukade medan den andra hälften arrenderade mark. Antalet heltidsbönder i kommunen är endast ett 
10-tal och medelåldern på de nuvarande lantbrukarna är hög (78% är över 50 år).  

År 2001 var antalet arbetande inom areella näringar/lantbruksnäringar (såsom jordbruk, skogsbruk, 
jakt och fiske) 209 personer (3%) inom kommunen. Samma år svarade jord- och skogsbruk samt dess 
indirekta sysselsättningar (skogsindustri, livsmedelsindustri, mm) för 9,9%  av all sysselsättning i 
kommunen.  

Vattenbruket (odling av fisk eller skaldjur) i Mora kommun har under de senaste åren sjunkit 
betydligt. I början av 1990-talet fanns sju fiskodlingar men idag finns endast en sättfiskodling kvar. 
Inom kommun förekommer inte längre yrkesfiske, men fritidsfiske är av stor betydelse för både 
bofasta och turister. Öringen i Siljan motiverar riskintresse för Siljan för både naturvård och friluftsliv.  
 

TURISM OCH FRILUFTSLIV SOM AREELL NÄRING 

I Mora kommun är det rörliga friluftslivet viktigt. Mora brukar kallas ”Skidornas Mecka” och 
skidsporten, både utförsåkning och längdskidåkning, har en bred förankring i kommunen. 
Betydelsefulla aktiviteter är även jakt, fiske, båtsport, cykling, vandring, ridning och orientering. 
Efterfrågan på äventyrs- och upplevelseinriktade fritidsaktiviteter blir allt större.  

Mora kommuns natursköna läge och de kulturella traditionerna i trakten ger underlag för en 
omfattande turism. Totalt genererar turismen i Siljansregionen arbetstillfällen för ca 1400 
heltidssysselsatta och 2000 säsongsanställda personer. 

Tack vare turismen finns underlag för en handel i kommunen som är långt högre än riksgenomsnittet. 
Inom kommunen finns cirka 1800 företag registrerade. 

Den mängd landskapliga natur- och kulturvärden som finns i Mora kommun och i Siljansområdet har 
sedan turismens uppkomst i slutet av 1800-talet legat till grund för utvecklingen av rika möjligheter 
till rörligt friluftsliv och turism i området. 
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I en rapport av ETOUR (European Tourism Research Institute) finns Mora A-region 
(arbetsmarknadsregion) listat som en av Sveriges populäraste turistregioner mot bakgrund av att 
regionen tar emot 35 besökare per invånare varje år. Regionen beskrivs som en tydlig vinterregion 
med 60-70% av årsbesöken under vinterhalvåret. Till Mora A-region hör dock hela Dalafjällen med 
bland annat Sälen och Idre, vilka står för en stor del av besöken under vinterhalvåret. En viss del 
bidrar även Vasaloppet med, vilket som bekant har sitt mål i Mora stad och därigenom drar besökare 
till Mora kommun under skiftet februari-mars. 

I rapporten ’Turismen i Sverige’ presenterad av SHR (Sveriges Hotell & Restaurang företagare) och 
Svensk Handel sammanställs turismstatistik för varje kommun och de tio högst rankade 
turistkommunerna i Sveriges 2006 presenteras. Mora kommun återfinns där på delad åttondeplats 
tillsammans med Sotenäs och Eda kommuner. Här beskrivs Mora kommun som främst en 
sommarkommun eftersom Siljan är den största attraktionen, trots de vinterturister som kommer tack 
vare bland annat Vasaloppet. 
 

KOMMUNALA INTRESSEN I TURISMNÄRINGEN 

Enligt Mora kommuns översiktsplan är Siljansbygden den största turistdestinationen i Sverige utanför 
de tre storstadsområdena. Mora kommun är en del av Siljansbygden, som med sitt särpräglade natur- 
och kulturlandskap är ett välkänt och populärt besöksmål för turister under såväl sommar som vinter. 
I Mora kommun finns även en rad riksbekanta produkter, till exempel Vasaloppet, Tomteland, 
Morakniven, Dalahästen och Zornmuseet. Tillsamman ger dessa värden underlag för en omfattande 
turism, vilken i sin tur skapar många arbetstillfällen. I Siljansområdet omsatte turismen år 2003 över 2 
miljarder kronor och generellt sysselsätts totalt 1400 heltidssysselsatta och 2000 säsongsanställda 
personer. Främst består besökarna i Siljansregionen av svenskar, men även turister från bland annat 
Norge, Holland och Tyskland besöker kommunen. I Mora kommun finns boendemöjligheter på ett 15-
tal hotell samt på vandrarhem och i stugbyar med sammanlagt cirka 1 300 bäddar. Under 2003 var 
antalet gästnätter här närmare 150 000. Därutöver finns även ett flertal campingplatser där det under 
samma år campade cirka 14 500 familjer.  

Som riktlinjer för turism framhålls i Mora kommuns översiktsplan bland annat följande: 

• De turistattraktioner som finns i regionen ska underhållas på ett sådant sätt att dess attraktionskraft 
inte försämras. 

• Turismen bör uppmärksammas som en kommersiell basnäring. 

• Aktiviteter som svampplockning och fiske kan utnyttjas och marknadsföras bättre, båttrafiken kan 
utökas och säsongerna kan förlängas. 

• Genomförande av aktiviteter så som ”vildmarksturism” bör noga övervägas då det utnyttjar 
naturens resurser hårt. 

Även under riktlinjerna för näringsliv och arbetsplatser i översiktsplanen anges att turismens 
möjligheter ska tas tillvara. 

I länsstyrelsens rapport ”Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning” var ett sätt att få en bild av 
vad som lockar turister och besökare till Siljans omland att se vilken bild som ges av området i 
marknadsföring. Genom att studera vilka bilder och ord som turistnäringen i området använder i 
kartor, informationsblad, annonser och på webbsidor som vänder sig till besökare, kunde man 
identifiera fyra olika teman som återkom i marknadsföringen.  
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LANDSKAPETS BETYDELSE FÖR TURISMEN 

INLEDNING 

Ett landskap är en komplex väv av olika värden – geologiska, biologiska, kulturella och estetiska. 
Denna väv ger upphov till möjligheter för verksamheter som kan utöva attraktion på andra än de som 
i vardagslag vistas i landskapet. Landskapet i Mora kommun och runt Siljan har en sådan 
attraktionskraft (se redovisning ovan) – området är Sveriges fjärde turism-ekonomi. 

Att i den landskapliga väven av olika värden urskilja vad som har dragningskraft som kan generera 
turism och därmed ekonomiska värden för området som helhet, är inte en exakt vetenskap. Däremot 
kan den marknadsföring som ges av området användas som en spegel av vad näringsidkare i området 
bedömer lockar konsumenter (utifrån kommande besökare såväl som de som stadigvarande bor i 
området). I rapporten Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning görs följande redovisning av vilka 
faktorer som främst används i marknadsföringen av området runt Siljan. 

STILLA SJÖAR OCH BLÅNANDE BERG 

Det landskap som används mest i ord och bild i marknadsföringen av området är ”den spegelblanka 
sjön med de blånande bergen som en kuliss i bakgrunden”. Ibland presenteras vyn tillsammans med 
byar och ett gammalt kulturlandskap i förgrunden i solljus eller höstfärger, men oftare ges vyn en mer 
mystisk och vild karaktär i skymningsljus och utan tydliga spår av människan. Texterna berättar om 
de milsvida utsikterna, den storslagna dramatiken och tystnaden. 
 

 

FÄBODARNA OCH DET GENUINA KULTURLANDSKAPET 

En annan vanlig bild som presenteras av Siljans landskap är det gamla kulturlandskapet med fäbodar, 
byar och kyrkor. Här betar hästar, kor och getter bland blommande ängar och timrade fäbodar. 
Landskapet beskrivs med ord som genuint, vackert och levande. 
 

Foto: Mellanrum AB 
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Foto: Mellanrum AB 
 

DET AKTIVA LANDSKAPET 

Det tredje landskapet är det som ”ger möjlighet till hisnande och fartfyllda äventyr och aktiviteter”. 
Det är alltså inte i första hand de visuella kvalitéerna som beskrivs utan vad landskapet kan erbjuda 
besökare i form av aktiviteter. Det kan vara skidåkning nedför bergen eller i skogarna, kanotpaddling 
och fiske i sjöar, åar och forsar liksom vildmarksvandringar i djupa skogar eller flygturer med utsikt 
över landskapet. 
 

 

Foto: Jens Åkesson 
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DE VILDA, DJUPA SKOGARNA 

Ytterligare en aspekt av Siljansbygden som presenteras är de djupa skogarna. Här omges man av 
gamla tallar och granar och stora block bevuxna med lavar. Landskapet beskrivs som en orörd och 
närmast oändlig vildmark. 
 

 

Foto: Länsstyrelsen Dalarna 
 
 

VERKSAMHETER SOM ÄR UNDER UTVECKLING ENLIGT ÖP 2006 

Inledning 
Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt planeringsverktyg inför framtiden. I ÖP beskrivs vilka 
förändringar som planeras inom på kort och lång sikt. Följande aktiviteter finns upptagna i ÖP inför 
framtiden. 

Infrastruktur 
En upprustning av riksväg 70 och Dalabanan till högre standard är viktig för Mora och region 
Dalarna. Kommunen vill även verka för att ett nytt öst-västligt vägstråk mot Norge utvecklas, mellan 
Hudiksvall/Söderhamn – Orsa – Mora – Malung – Korsvinger – Oslo. Detta stråk binder samman 
turistmålen Siljansområdet och närliggande områden i Sälfjällen samt Trysil på den norska sidan.  

Idag går en stor del av genomfartstrafiken genom centrala Mora, och en ny förbifartsled norr om Mora 
centrum har utretts för att avlasta centrum. Den nya sträckningen planeras över Orsaälven cirka 500 
meter norr om Mora lasarett, över Sandängarna och ansluter till väg 70 söder om Kråkberg. 
Genomförandet av denna förbifart är viktig för Mora stad. För att avlasta Mora centrum all 
genomfartstrafik behöver även en västlig förbifart byggas.  

Andra utredda objekt för framtida sträckningar av allmänna vägar är en ny sträckning av väg 946 
delen Vinäs – Lomsmyren samt en anslutning av väg 1000 i Våmhus till väg 1001 (Kumbelnäs).  

Kommunens cykelnät behöver kompletteras och förbättras. 
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Näringsliv 
I ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Siljansregionen, ”Leva vid Siljan”, satsar man på att 
marknadsföra Siljansbygden som ett attraktivt område för både inflyttare och företagsetableringar. 

Kommunen har i utkanten av Mora centrum ställt i ordning industrimark med bland annat utbyggda 
vägar och industristickspår för att möjliggöra snabba etableringar. På Heden i Noret samt vid 
Örjastäppan och Vattumyren i Utmeland finns även industrimark till försäljning.  

Turism 
Trots att turistnäringen i kommunen är omfattande finns fortfarande mycket kvar att utveckla. 
Kommunen vill satsa på att förlänga säsongerna genom mer marknadsföring av svampplockning och 
fiske, förbättringar av tillgängligheten av befintliga naturreservat och utökning av båttrafiken. Planer 
finns att utveckla vattenvägarna för att möjliggöra färd längs kanalsystemet från Runn till Orsasjön.  

Handel 
Ny handel lokaliseras i första hand till Mora centrum eller Noret.  

Resecentrum 
För att förbättra möjligheterna till arbetspendling med kollektivtrafik pågår en utredning för 
anläggning av ett nytt samlat resecentrum i Mora. 

Skyddade områden 
Områdesbestämmelser kan införas för delar av Sollerön, Vattnäs, Färnäs och Bonäs byar samt Matsäls, 
Bönsabergs och Nybolets fäbodar som utpekats som riksintresseområde. Tidigare förslag på 
utvidgning av riksintressena vid Färnas samt Sollerön – Gesunda – Isunda inarbetas i översiktsplanen. 

Skyddsområde bör skapas kring Finngruvans vattentäkt. 

Skyddsområdet för Risets vattentäkt bör utökas och tillflödet till vattenverkets säkras och är under 
utredning. Förslag till ytterligare ett skyddsområde för vattentäkten vid Risa är inlämnat till 
Länsstyrelsen för fastställande.  

Totalförsvar 
Försvarsmakten har redovisat ett mycket stort område som för närvarande berörs av försvarets behov 
att kunna utveckla Älvdalens skjutfält i framtiden. Etablering av höga byggnader (vindkraftverk, 
master, skorstenar etc.) kan få negativa effekter på denna utveckling. Även tillfälliga 
grupperingsplatser kommer att behövas på ett relativt stort avstånd från fältet. En sådan plats kan 
komma att bli i närheten av Eberget i Orsa kommun, vilket för Mora kommun innebär att luftrummet 
över den norra delen av kommunen kan komma att användas i samband med Älvdalsfältets 
verksamhet. 

Boende 
Kommunen vill utveckla möjligheter till strandnära boende vid både Siljan och Orsasjön. 

Energicentrum 
För att kunna skapa en hållbar region med uthålliga energisystem samt skapa utveckling och tillväxt i 
regionen har kommunen tankar om att etablera ett energicentrum. Detta ska ske i samverkan med 
andra regioner, universitet, högskolor, berörda myndigheter och aktörer i regionen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANSLUTNING AV VINDKRAFT TILL 
ELNÄTET 

Nätbolagen är skyldiga att ansluta vindkraftverk till elnätet. Detta sker mot en anslutningsavgift. Det 
kan fordras förstärkningar av nätet eller andra åtgärder för att anslutningar ska kunna göras. Rent 
tekniskt skiftar förutsättningarna mellan olika områden i kommunen när det gäller möjligheten att 
ansluta vindkraftverk till nätet. 

Lättast är att ansluta vindkraft till en befintlig transformatorstation. Men även mindre stationer går att 
ansluta till. Att ansluta direkt till en kraftledning fungerar i vissa fall. Bilden nedan visar de största 
kraftledningarna i kommunen. Lättast är det att ansluta till ledningar med spänningsnivåer  i 
storleksordningen 10-50 kV. Till dessa ledningar kan man ofta ansluta något eller ett par 
vindkraftverk utan nätförstärkningar. Då det gäller än mer lokala nät med lägre spänning finns det 
ofta ingen möjlighet att göra anslutningar. Det är tekniskt möjligt att ansluta vindkraftverk till riktigt 
stora kraftledningar (sådana som redovisas i kartan) men då fordras ofta mycket dyra transformatorer 
i anslutningspunkten. 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är det ekonomiskt mest fördelaktigt att etablera vindkraft 
inom några kilometers avstånd från en transformatorstation eller en högspänningsledning som det 
går att ansluta till utan förstärkningar. Lägen som inte uppfyller dessa kriterier kan innebära 
investeringar som är alltför tunga att bära för mindre etableringar. För riktigt stora anläggningar kan 
dock sådana lägen ändå vara ekonomiskt försvarbara om förutsättningarna i övrigt är goda. 
Sammantaget är det svårt att i kartform klassificera områden med goda respektive dåliga 
förutsättningar för anslutning av vindkraft. 

Noteras skall också att det krävs tillgång till antingen fast eller mobilt telefonnät för att kunna styra 
och övervaka vindkraftverken. 

För mer utförlig information om att ansluta vindkraftverk till elnät; se energimyndighetens hemsida, 
exempelvis skriften ”Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet - Beskrivning för 
processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 ”. 

Som vindkraftexploatör bör man ha fortlöpande kontakt med nätföretagen och förse dem med 
information så som koordinater för vindkraftverken, den totala effekten på hela gruppen 
vindkraftverk, samt information om projektets tidsplan. Mer detaljerad information finns, som 
nämnts ovan, på Energimyndighetens hemsida. 
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Figur 27: Större kraftledningar i kommunen. Kartan hämtad på http://www.gis.lst.se/vind/ 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORTER I SAMBAND MED 
BYGGNATION, UNDERHÅLL OCH BORTTRANSPORT AV 
VINDKRAFTVERK 

ALLMÄNT 

I takt med att vindkraftverken ökat i storlek har svårigheterna ökat att finna framkomliga vägar som 
klarar transporterna av de vindkraftverk som ska fram till anläggningsplatsen. Vissa av dessa frågor 
hanteras bäst vid tillståndsansökan för en konkret etablering, medan andra frågor kan tas i beaktande 
redan i vindbruksplanen.  

Kulturvägar (inkl. alléer) måste tas hänsyn till när möjligheterna för transport utreds eftersom dessa 
oftast inte kan byggas om för högre bärighet och framkomlighet utan att dess karaktär och värden 
hotas. Utpekade vägkorridorer reserverade för nya statliga vägar måste också beaktas då konflikter 
kan uppstå om markanvändning om lämpliga områden för vindkraft föreslås i anslutning till dessa. 

Som riksintresse för väg kan mark- och vattenområden för såväl befintliga, planerade som vissa 
framtida kommunikationsanläggningar pekas ut. Grunden för riksintresset ligger i vägens funktion, 
t.ex. att vägen ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN eller det nationella stamvägnätet, att det 
utgör en förbindelse mellan regionala centra eller är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. I Mora kommun utgör väg E45 och väg 70 riksintresse för väg. De mark- och 
vattenområden som berörs av utpekat vägnät skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar 
tillkomsten av eller utnyttjande av en väganläggning. I fråga om t.ex. trafiksäkerhet och 
framkomlighet tillmötesgås detta genom säkerhetsavstånd som beaktas i konkreta 
tillståndsansökningar för vindkraft. Riksintresset för väg ska dock även ta hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och möjligheten att eftersträva en estetisk vägutformning. 
 

KONKRETA ETABLERINGAR OCH TILLSTÅNDSÄRENDEN 

Detaljer kring förutsättningar för vägtransporter behöver belysas i samband med konkreta tillstånds- 
och bygglovsärenden. En grund för Trafikverkets synpunkter i tillståndsprövningen är bl.a. 
logistikvalen för vindkraftens transporter, hur befintlig transportinfrastruktur utnyttjas för att 
miljöbelastningen och samhällskostnaderna minimeras och att säkerhetsfrågor beaktas.  

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och andra bygglovspliktiga anläggningar placeras och 
utformas så att de eller deras användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. 

Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden, dock minst  50 meter oavsett 
vägtyp. Ett lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverk och andra berörda.  Reklam på 
vindkraftverk kan påverka trafiksäkerheten negativt. 

Ur risksynpunkt bör säkerhetsavståndet till enskilda vägar bedömas på samma sätt som det görs för 
allmänna vägar. Enligt forskningsrön från Elforsk bör avståndet till vägar i allmänhet vara minst 350 
meter om risk finns för iskast.  Riskpåverkande faktorer är klimatförhållanden, rotorbladsdiameter 
och maximal rotorhastighet, höjd över väg och vägens trafikflöde. 

Som vindkraftexploatör bör man ha fortlöpande kontakt med Trafikverket och förse myndigheten 
med information så som koordinater för vindkraftverken, samt redovisning av färdvägar och bärighet 
i samband med byggnation, underhåll och borttransport som visar att planerade transporter kan 
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komma fram till vindkraftsområdet under förutsättning att identifierade brister åtgärdats. 
Redovisning ska också göras av vindkraftverkens avstånd till statliga, kommunala och enskilda vägar 
samt av preliminära lägen för anslutning av enskilda tillfarts- och utfartsvägar till allmänna vägar. 
Mer detaljerad information finns på Energimyndighetens samt Trafikverkets respektive hemsidor. 

 

LUFTFARTENS INTRESSEN 

En särskild förutsättning för vindkraften i kommunen utgörs av den luftfart som är knuten till Mora 
flygplats. Restriktionerna för luftfarten är av två slag; dels hinderfrihet runt landningsbanor och dels 
restriktioner rörande radiostationer, radarstationer och navigeringshjälpmedel. De senare är inte bara 
knutna till området runt flygplatsen utan kan röra större områden. Texten och bilderna nedan ger en 
översiktlig vägledning i vilka restriktioner som finns. De exakta restriktionerna måste dock utredas i 
varje enskilt fall och i samråd med Trafikverket och Mora flygplats. 

I ett område runt landningsbanorna får inte sticka upp höga föremål som kan äventyra 
flygsäkerheten. I figur 28 visas de områden för Mora flygplats inom vilka det råder speciella 
bestämmelser vid uppförande av nya byggnadsverk såsom vindkraftverk. I längdsektion är det 6 
olika zoner. Dessa varierar i både utbredning samt rekommenderad höjd beroende på vilken sida om 
landningsbanan det gäller. Höjden på de aktuella verken påverkar hur nära flygplatsen de kan 
placeras. De stora verk som är vanliga idag, med totalhöjder upp mot 150 meter, kommer troligtvis 
inte att kunna etableras inom ett avstånd om ca 5-6 kilometer från flygplatsen. 

Ett större område, med ca 55 km radie från landningsbanan, omfattas också av speciella restriktioner 
avseende hinder men kommer sannolikt inte påverka vindkraftverk då de avser byggnadsverk (t.ex. 
master) som är avsevärt mycket högre än de högsta vindkraftverk som kan vara aktuella idag. 

Förutom hinderfrihet kan luftfartens radar- och radioanläggningar komma att medföra relativt 
omfattande restriktioner för vindkraften. För mer utförlig information hänvisas till Trafikverkets 
hemsida. Att i kartform redovisa områden som är olämpliga med hänsyn till radar- och radioaspekter 
låter sig inte göras, utan detta måste utredas i varje enskilt fall. 

 

 

 

FÖRSVARSMAKTENS INTRESSEN 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretessskäl inte kan redovisas öppet. 
Huvuddelen av sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Mora kommun 
finns inga öppet redovisade områden som utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. I 
kommunen påverkas riksintresset framförallt av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk. Försvarsmakten bör kontaktas i ett tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. 
Objekt högra än 20 m utanför tätort och högre än 45 inom tätort skall remitteras till försvarsmakten. 
Information finns att hämta på www.forsvarsmakten.se (Remisser).  

http://www.forsvarsmakten.se/
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FÖRTIDA SAMRÅD 

Ett förtida allmänt samrådsmöte genomfördes under våren 2010. Samtidigt upprättades en blogg för 
projektet. Samråd hölls även med Länsstyrelsen. 

SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN 

KOMMENTARER PÅ PROJEKTBLOGGEN 

Ett fåtal personer har lagt in kommentarer på bloggen. 

Flera kommentarer handlar om synlighet. 

 
• ”det är inte enbart friluftsliv och turism som är av betydelse att beakta; även boendet 

påverkas: ”Ögat söker sig till rörelsen varför den tidigare så rogivande utsikten från min 
fastighet i Altsarbyn nu har ett orosmoment” ”Jag föredrar att vindkraftverken läggs i 
områden som inte syns under annat än kortare tidsperioder, som verken på väg mot Falun.” 
 

• ”Att hävda att man inte störs när man färdas i bil genom Rättvik är rätt. Passagetiden är för 
liten och som bilförare får man inte vända bort blicken på det sätt som krävs för att se dem” 
 

SYNPUNKTER VID FÖRTIDA SAMRÅDSMÖTE/DISKUSSIONSKVÄLL 

• Vid mötet ställdes frågan varför den presenterade örninventeringen genomförts enbart inom 
riksintresseområdena för vindkraft. 

Kommentar: Orsaken till detta är att det skulle vara alldeles för kostsamt att inventera hela kommunen. 
Under våren 2010 färdigställde dock Mora kommun tillsammans med Orsa kommun en översiktlig 
karta med redovisning av troliga örnrevir i de båda kommunerna.  
 

• Vid mötet ställdes frågan vad det s.k. maskindirektivet innebär och hur det kan komma att 
påverka planeringen av vindkraft och utfallet av etableringar i landskapet. 

Kommentar: De frågor som under framtagandet av planen har uppkommit avseende maskindirektivet 
har föranlett projektgruppen att i planen infoga ett avsnitt om Vindkraftverk och säkerhet (se Del A: 
Inledning). 
 

• Eolus vind anser att det är mycket viktigt att vindbruksplanen även tar med de positiva 
effekterna av vindkraft och inte fokuserar på vindkraftens negativa effekter på landskapet. 

Kommentar: Kommunens tjänstemän påpekar att kommunen är positiv till vindkraft men att 
etableringen måste ske på rätt sätt och på rätt ställen. Om detta inte görs på ett bra sätt kan det istället 
inverka negativt på människors inställning till vindkraft. 
 

• Vid mötet framkommer frågan hur det kommer sig att Mora kommun ändrat inställning; det 
vill säga att de i översiktsplanen utpekade riksintressena för vindkraft inte ligger fast? 
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Kommentar: Riksintresseområdena för vindkraft har pekats ut av Energimyndigheten, Mora kommuns 
Översiktsplan redovisar detta. Vindbruksplanen innebär en mer ingående studie och innehåller flera 
bedömningsgrunder än vad som legat till grund vid utpekandet av riksintresseområdet för vindbruk. 
(Se vidare om utgångspunkterna för arbetet med vindbruksplanen i Del A: Inledning. Se även hur 
utpekandet av riksintresseområdena för vindbruk gjorts, Del B: Förutsättningar).  
 

• Vid mötet framkom synpunkten att ”försiktighetsprincipen” bör råda i kommunens planering 
av vindkraft, relativt andra landskapliga värden i kommunen. 

Kommentar: Planen som tas fram utgår från de grundläggande principer som redogörs för i Del A: 
Inledning.  
 

• Vid mötet framkom synpunkten att det bör vara möjligt för invånare i grannkommunerna att 
lämna synpunkter på planerad utveckling av vindkraften i Mora kommun samt att 
fotomontage bör göras från utsiktsplatsen Vidablick (Hedsåsberget). 

Kommentar: Genom att det i arbetet med framtagandet av planen ingår möjlighet att delta vid förtida 
samrådsmöte samt ge kommentarer på projektbloggen, delta vid allmänt samrådsmöte samt lämna 
synpunkter vill projektledningen tillmötesgå denna synpunkt som man anser helt relevant eftersom 
vindkraftverk ofta påverkar boende och brukare långt utanför den kommun där de uppförs. Synlighet 
från Vidablick är en viktig aspekt att fokusera med anledning av det som framkommit i rapporten 
Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning, såväl som med anledning av den skrivning som föreslås 
i Mora kommuns översiktsplan om att endast en begränsad utbyggnad av vindkraft bör tillåtas intill 
horisontlinjen synlig från Siljansringen. Arbetet med att definiera hur etablering av vindkraft ska 
planeras för att uppfylla detta ställningstagande utgör en stor del av arbetet med framtagandet av 
vindbruksplanen. I detta arbete har både fotomontage samt synlighetsanalyser med hjälp av GIS 
använts. Det finns begränsningar i dessa visualiseringsmetoder men projektledningen har ändå ansett 
det vara nödvändigt för att få ett underlag för förståelsen av hur eventuella etableringar kan bli 
synliga i landskapet. Som ett komplement har även synlighetsanalyser genomförts via platsbesök och 
inventering av landskapets förutsättningar vad gäller utblickar och riktningar i landskapet. 
 

SYNPUNKTER I STYRGRUPPEN FÖR VINDBRUKSPLANEARBETET 

I styrgruppen har stor del av fokus för diskussionerna legat på aspekten synlighet av etableringar sett 
från Siljanringens dalgång. Det har diskuterats huruvida de skrivningar i översiktsplanen som fastslår 
att horisontlinjen sett från Siljanringen ska hållas obruten, ska frångås. Ett argument har varit att 
horisontlinjen redan är bruten i och med den befintliga etableringen vid Säliträdberget. Detta menar 
man skulle kunna berättiga att fortsatt etablering tillåts i anknytning till redan befintliga etableringar. 

Efter det att fotomontage redovisats har styrgruppen föreslagit att skrivningen i Översiktsplanen om 
att ”Ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till natur- och kulturvärden bör vindkraft inte 
tillåtas intill horisontlinjen synlig från Siljansringen" ändras till ”Ur landskapsbildssynpunkt och med 
hänsyn till natur- och kulturvärden bör endast en begränsad vindkraftsutbyggnad tillåtas intill 
horisontlinjen synlig från Siljansringen. Fotomontagen redovisas som bil 1 till Vindbruksplan. Den 
sammanställda redovisningen av fotomontage utgår ifrån tre alternativa utbyggnadsscenarier. 
Alternativ A ger en utbyggnad av 44st  190m verk på Rosberget och Bosberget (inklusive 
Säliträdsbergets 8 verk). Alternativ B ger en utbyggnad av 44st 150m verk (inklusive Säliträdsbergets 8 
verk). Alternativ C  ger en utbyggnad av 25st 150m verk. Styrgruppen anser att områden som 
möjliggör en utbyggnad enligt alternativ C är acceptabelt. En sådan utbyggnad kommer att bli synlig 
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på randbergens horisontlinje  men bedöms inte innebära en påtaglig skada på riksintresseområdet 
Siljansringen. 
 

SYNPUNKTER FRÅN LÄNSSTYRELSEN 

Då arbetet med vindkraftplanen var i ett skede då flertalet förutsättningar identifierats (men ännu 
inga förslag till slutsatser tagits fram) hölls ett tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
Vid mötet framkom följande av betydelse för det fortsatta arbetet: 

Länsstyrelsen instämde i den analys av landskapskaraktärer och den analys av landskapets historiska 
värden som tagits fram av konsulten. 

Länsstyrelsen framhöll betydelsen av att Trafikverkets intressen tillgodoses i planen vad gäller regler 
och riktlinjer vid planering och anläggning av transportvägar i samband med anläggning, underhåll 
och nedmontering av vindkraftverk. Detta har föranlett projektledningen en kontakt med Trafikverket 
och i Del B: Förutsättningar, infoga av Trafikverket rekommenderade skrivningar. 

Länsstyrelsen framhöll att områden som är föremål för naturreservatsbildning i arbetet med planen 
bör behandlas på motsvarande sätt som redan befintliga naturreservat, vilket har tillgodosett i arbetet 
med planens Del B: Förutsättningar. 

Länsstyrelsens lägger vikt vid det arbete och det resultat som presenteras i rapporten Vindkraft kring 
Siljan – en landskapsbedömning, avseende hur eventuell etablering av vindkraft i anslutning till 
riksintresse kap 4 2§ Siljansområdet, kan komma att påverka de värden för turism- och friluftsliv som 
finns inom riksintresseområdet. En bedömning av detta har gjorts vilket resulterat i utpekandet av 
lämpliga områden för vindkraft. 
 

 

 

SYNPUNKTER FRÅN GRANNKOMMUNER 

De natur-, kultur- och friluftsvärden samt värden för turism som finns i Mora kommun hänger 
landskapligt sett ofta samman med motsvarande värden i angränsande kommuner. Det ökar behovet 
av mellankommunala hänsynstaganden i planeringen. Ett exempel på detta är det initiativ som 
Länsstyrelsen Dalarna och Siljankommunerna tagit initiativ till och som resulterat i rapporten 
Vindkraft kring Siljan - en landskapsbedömning, 2010. Utgångspunkten i studien var att undersöka och 
bedöma hur vindkraftetableringar i Siljansområdet kan komma att påverka det riksintresseområde 
som har definierat på grund av områdets rika natur- och kulturvärden och som ligger som grund för 
områdets betydelse för turism och friluftsliv. En viktig aspekt av det är att vindkraftetableringar på 
grund av sin skala ofta påverkar landskapet i ett fjärrperspektiv och därmed kan påverka värden av 
turism och friluftsliv trots att de är lokaliserade utanför det geografiska område som är definierat som 
riksintresse. Det medför att etablering av vindkraft inom, eller i horisonten sett från Siljansringen, kan 
komma att påverka värden för kommuner gränsande till den kommun där etableringen görs. 

Förtida samråd har genomförts med Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung-Sälens kommuner. 
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Rättvik och Leksands kommuner uttrycker vissa farhågor kring påverkan på landskapsbilden runt 
Siljan med föreslagna etableringar i områden F och G. Område G har därför, efter samrådet,  minskats 
i den norra delen för att få en mer samlad och begränsad utbredning. 

Vansbro anser att etableringar i område E passar väl in i deras egna diskussioner kring lämpliga 
områden. Malung/Sälen uttrycker oro vad gäller område C och påverkan på utsikt och landskapsbild 
från utsiktspunkten Lubergsgnupen. Även område A - E kan ge påverkan på fäbodställen och 
bebyggelseområden, vilket kan ha betydelse för bedömning av lämpligheten. Område C har efter 
samrådet tagits bort. Område A och B har minskats för att begränsa synlighet från närliggande 
bebyggelse. 

 



Analys och bedömningar 





i 
 

 

 

 

DEL C:  
ANALYS & BEDÖMNINGAR 
VINDBRUKSPLAN för Mora kommun 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

 

  



ii 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................................................................... II 

URVAL AV OMRÅDEN, AVGRÄNSNINGSPROCESSEN STEG FÖR STEG ..................................................... 1 

Bedömningsprocessen steg för steg ................................................................................................... 1 

Vind................................................................................................................................................................ 1 

Områden med särskilda kommunala riktlinjer .............................................................................................. 3 

Områden med nationella och regionala skydd .............................................................................................. 7 

Områden med skydd för luftfart och försvar .............................................................................................. 10 

BEDÖMNINGAR MED HJÄLP AV VISUALISERINGSANALYSER OCH LANDSKAPETS STRUKTUR/TOP-
OGRAFI .................................................................................................................................................. 12 

Synlighetsanalysens tekniska förutsättningar................................................................................... 12 

Synlighet i landskapet .................................................................................................................................. 12 

Synlighetsanalysernas förutsättningar ........................................................................................................ 12 

Tekniska förutsättningar för synlighetsanalyserna i detta arbete ............................................................... 14 

Att läsa synlighetsanalyser ................................................................................................................ 14 

Resultatet av visualiseringsstudierna och topografiska bedömningar ............................................. 15 

Område Q .................................................................................................................................................... 16 

Område F ..................................................................................................................................................... 18 

Område I ...................................................................................................................................................... 27 

Område P ..................................................................................................................................................... 32 

Område L ..................................................................................................................................................... 37 

Område M ................................................................................................................................................... 43 

Område H .................................................................................................................................................... 48 

Område S ..................................................................................................................................................... 52 

SLUTANALYS 

 ..................................................................................................................................................................... 54 



1 
 

 

 

URVAL AV OMRÅDEN, 

 AVGRÄNSNINGSPROCESSEN STEG FÖR STEG 

BEDÖMNINGSPROCESSEN STEG FÖR STEG    

Grundförutsättningen är bra vindförhållanden. Därefter togs områden bort som redan tidigare av 
kommunen bedömts som olämpliga för vindkraftsetablering. Det handlade  framförallt om områden 
med höga naturvärden. Efter det togs områden bort som har nationella eller regionala skydd, tex 
Natura 2000 områden och riksintresseområden. Som sista del i den formella analysen togs 
Försvarsmaktens och luftfartens intressen i beaktande. Efter den formella analysen gjordes en 
synlighetsanalys utifrån synlighet från Siljansringen. Till sist justerades planen med hänsyn till 
befintlig bebyggelse. Inför samrådet kvarstod sedan ett antal områden som bedömdes som lämpliga 
för vindkraftsetableringar. Efter samrådet, och inkomna synpunkter, har några områden minskats 
eller tagits bort. Det har även tillkommit ett nytt område. Efter utställning har endast redaktionella 
ändringar gjorts. 

 

 

VIND 

Kartan nedan visar de områden i kommunen där årsmedelvinden är minst 6 m/s på 103 meters höjd. 
Valet av denna utgångspunkt för det fortsatta avgränsningsarbetet grundar sig på följande 
ställningstaganden: 
 

• Att de data som återges i ovan redovisade medelvindstatistik är beräkningar, vilket medför en 
viss grad av osäkerhet i fråga om exakthet. Därför innebär ett val av 6 m/s ett ansvarstagande 
för att områden som ur vindhastighetssynpunkt kan vara intressanta för vindkraftetablering 
inte på grund av eventuella felmarginaler i vindhastighetsdata definieras som ointressanta för 
etablering av vindkraft. 

• Att områden som uppvisar intressanta vindförutsättningar för vindkraftproduktion i 
industriell omfattning är skogsklädda. För att undvika turbulens är en mätning av 
vindförutsättningarna på 103 m att föredra framför mätningar på 72 m. 

• Att det kan antas finnas förutsättningar för lönsam produktion av vind-el vid en 
vindhastighet av 6 m/s, med nuvarande teknikutveckling. 

Områden som inte har en årsmedelvind över 6 m/s på 103 meters höjd, analyseras inte vidare som 
eventuellt lämpliga för etablering av vindkraft. 
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Figur 3: Årsmedelvind (på 103 m höjd) på över 6 m/s.  
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA KOMMUNALA RIKTLINJER 

I översiktsplanen redovisas områden med särskilda riktlinjer; Skogsmark med höga naturvärden (Sn), 
Skogsmark med höga naturvärden och friluftsvärden (Snf), Skogsmark med höga värden för 
friluftslivet (Sf), Skogsmark med höga kulturvärden (Sk). Karta nedan visar dessa områden. Dessa 
områden bedöms inte som lämpliga för etablering av vindkraft och analyseras inte vidare. 

Nedan följer en genomgång av de riktlinjer och beskrivningar som angivits för respektive delområde 
och som ligger till grund för att dessa områden inte anses lämpliga för etablering av vindkraft. Urvalet 
av riktlinjer och beskrivningar som redovisas nedan är gjort mot bakgrund av de riktlinjer som ges i 
portalparagraferna i översiktsplanen beträffande hur etablering av vindkraft ska relatera till natur- 
och kulturvärden samt friluftslivs- och turismvärden. Vid en sådan läsning kan hävdas att alla 
delområden kan räknas bort för etablering av vindkraft, med följande argument: 

Skog med höga naturvärden (Sn-områden) 
För varje delområde medför följande skrivningar i ÖP 2006 att området inte ska vara aktuellt för 
vindkraftetablering. 

Sn 1: Höga master, vindkraftverk mm bör inte uppföras. 

Sn 2: Täkt eller annan exploatering bör ej tillåtas. 

Sn 3: Dikning tillåts ej. 

Sn 4: Natura 2000. 

Sn 5: Täkt bör ej tillåtas. Hänsyn bör tas till grundvattennivån.  

Sn 6: Natura 2000 

Sn 7: Natura 2000 

Sn 8: Dikning tillåts ej. 

Sn 9: Täkt eller andra anläggningsarbeten, som kan skada de geomorfologiska värdena, tillåts ej. 

Sn 10: Dikning tillåts ej. 

Sn 11: Natura 2000. 

Sn 12: Dikning tillåts ej. Åtgärder som påverkar områdets hydrologi som t ex dränering, 
vattenreglering och dämning bör ej tillåtas. 

Sn 13: Dikning tillåts ej. Åtgärder som påverkar områdets hydrologi som t ex dränering, 
vattenreglering och dämning bör ej tillåtas. 

Skog med höga natur- och friluftslivsvärden (Snf-områden) 
För varje delområde medför följande skrivningar i ÖP 2006 att området inte ska vara aktuellt för 
vindkraftetablering. 

Snf 1: Höga master, vindkraftverk mm bör inte uppföras. 

Snf 2: Natura 2000 och ”tyst område”. 
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Snf 3: Höga master, vindkraftverk mm bör inte uppföras. 

Snf 4: Natura 2000, naturreservat samt naturreservatbildning för det delområde som ännu inte är 
naturreservat. 

Snf 5: Natura 2000 och naturreservat. 

Snf 6: Kallbolsfoten är pågående naturreservatbildning. Oxbrottet är skyddsvärd naturskog samt 
kulturprägel av fäboddrift med höga värden för friluftslivet. Genom området går en markerad 
fäbodstig. 

Snf 7: Riksintresse för friluftsliv Siljansområdet och riksintresse för turism och friluftsliv 
Siljansområdet enligt 4 kap. 2§ miljöbalken bör utvidgas till att omfatta hela Snf 7. 

Snf 8: Området ingår i kap. 4 2§ miljöbalken. Alderängarna är naturreservat och Natura 2000-område. 
Morafältet nyttjas för friluftsliv i stor utsträckning. För Hemusområdet pågår bildning av 
naturreservat. Väster om Bonäs finns ett naturreservat Svinvallen. I södra delen av området passerar 
Vasaloppsspåret, som är naturreservat. Även Siljansledens vandringsled går genom området. Vid 
Grönängen finns detaljplanelagda områden för fritidsbebyggelse. Ny bebyggelse bör lokaliseras till 
befintliga bebyggelsegrupper eller i anslutning till dessa. 

Snf 9: Del av Söderberget är naturreservat och Natura 2000-område. Arbete pågår med utökning av 
reservatet. 

Snf 10: Området omfattas 4 kap 2 § miljöbalken. Vasaloppsspåret, som är naturreservat, går genom 
området från Hökbergs fäbodar mot Eldris. I norra delen av området samt vid Selbäck går 
vandringsleden Siljansleden. Täxberget kommer eventuellt att bli naturreservat. I Krångåsens fäbodar 
finns gammal vall, som bedöms restaurerbar (ängs- och betesmarksinventeringen). 

Snf 11: För området pågår bildande av naturreservat. 

Snf 12: För området pågår bildande av naturreservat. 

Snf 13: Olika exploateringsföretag som skadar värdefull flora och fauna inklusive fiske i åns dalgång, 
ex markberedning, dikning, skogsgödning, minikraftverk, vattenuttag bör undvikas. 

Snf: 14: För området pågår bildande av naturreservat. 

Snf: 15: För området pågår bildande av naturreservat. 

Snf 16: Lybergsnupen är naturreservat och natura 2000-omårde. Lämmelkölen ingår i 
urskogsinventeringen (klass1). 

Snf 17: Omfattas av kap 4 2§ miljöbalken. 

Snf 18: Naturreservat 

Snf 19: Säxberg är Natura 2000. Trollkyrkan är erosionsdal med speciell flora (naturvårdsprogram 
N62.74, klass 2) Fux-Andersknallarna är till största delen naturreservat och Natura 2000-område. 
Ytterligare reservatförslag finns för trakten. 

Snf 20: Åtgärder som påverkar områdets hydrologi och t ex dränering, vattenreglering och dämning 
tillåts ej. 
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Skog med höga värden för friluftslivet (Sf-omården) 
För varje delområde medför följande skrivningar i ÖP 2006 att området inte ska vara aktuellt för 
vindkraftetablering. 

Sf 1: Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. 

Sf 2: Vasaloppsspåret är naturreservat. 

Sf 3: Vasaloppsspåret är naturreservat. 

Sf 4: Omfattas av 4 kap. 2§ miljöbalken. 

Sf 5: Omfattas av 4 kap. 2§ miljöbalken. 

Sf 6: Höga master eller vindkraftverk mm bör ej uppföras. 

Skog med höga kulturvärden (Sk-områden) 
För varje delområde medför följande skrivningar i ÖP 2006 att området inte ska vara aktuellt för 
vindkraftetablering. 

Sk 1: Ej relevant med anledning av vind under 6 m/s 

Sk 2: Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Området utgörs av fornlämningsmiljö med 
strandnära boplatser av stenålderskaraktär, mm. Ny bebyggelse bör undvikas. 

Sk 3: Omfattas av 4 kap. 2§ miljöbalken. 

Sk 4: Ej relevant med anledning av att området ligger öster om gränslinjen för synlighet till 
Siljansområdet. 
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Figur 4: Kartan visar de områden som i ÖP 2006 anges ha särskilda värden och därmed har särskida riktlinjer 
som bedöms stå i motsättning till etablering av vindkraft.  
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OMRÅDEN MED NATIONELLA OCH REGIONALA SKYDD 

I kartan nedan visas områden inom kommunen som har skydd genom Natura 2000, naturreservat, 
naturreservatsbildning samt genom 4kap 2§ Miljöbalken. 

Dessa områden bedöms inte vara aktuella för etablering av vindkraft och analyseras inte vidare. Det 
görs med följande argument: 

Natura 2000-områden 
Områden som är definierade som Natura 2000-områden anses inte lämpliga för etablering av 
vindkraft, med anledning av det starka skydd som Natura 2000 innebär. 

Naturreservat och naturreservatsbildningar 
Områden som är definierade som Naturreservat eller område för naturreservatsbildning anses inte 
lämpliga för etablering av vindkraft, med anledning av det starka skydd som Naturreservat innebär.  

Riksintresse enligt 4 kap 2§ MB; Siljansområdet 
Området som är definierade som riksintresse enligt 4 kap 2§ MB; Siljansområdet har sin grund i den 
mängd natur- och kulturvärden som har olika former av skydd i området, bland annat genom 
utpekandet av riksintresse 3 kap MB, för det rörliga friluftslivet. Den mängd samspelande natur- och 
kulturvärden som finns inom Siljansområdet ger upphov till att landskapet som helhet i rapporten 
Vindraft kring Siljan – en landskapsbedömning beskrivs som ett landskap med högt tidsdjup samt hög 
läsbarhet. Graden av tidsdjup och läsbarhet är unik även i ett nationellt och nordeuropeiska 
perspektiv. Det finns därmed goda grunder att anta att etablering av den typ av verksamhet som 
vindelproduktion innebär vad gäller industriell skala och karaktär, kan komma att bedömas som 
innebärande påtaglig skada för de värden som har skydd enligt riksintresse 4 kap 2§ MB. Med 
anledning av detta anses det i vindbruksplanen realistiskt att bedöma riksintresse 4kap 2§ som inte 
lämpligt för etablering av vindkraft. 

De värden som har skydd genom riksintresse har skydd även mot förändringar utanför det geografiskt 
definierade riksintresseområdet, vilka kan påverka de skyddade värdena. Med anledning av detta 
togs av Länsstyrelsen initiativ under hösten 2009 att i samarbete med Siljankommunerna och Siljan 
Turism genomföra studien Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning. Bakgrunden till initiativet var 
den gjorda erfarenheten att genomförda etableringar av vindkraft utanför 4 kap 2§-området är synliga 
från området. Syftet med studien var att bedöma hur denna synlighet står i relation till de värden som 
har skydd enligt riksintresse, värden vilka anses ha betydelse för områdets omfattande turistnäring. I 
rapporten redovisas den linje i topografin runt Siljanringen som kan bedömas utgöra ”horisontlinjen 
sett från Siljanringen”. Vindkraftsetablering innanför denna linje har bedömts som olämplig. En 
begränsad utbyggnad utanför denna linje har i arbetet med Vindbruksplanen bedömts inte innebära 
påtaglig skada på riksintresset. 
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Figur 5: Områden som bedöms som inte lämpliga för etablering av vindkraft och därför inte vidare analyseras. 
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Figur 6: Bilden visar den preliminära horisontlinje för synlighet från Siljanringens dalgång som identifieras i 
rapporten Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning. Innanför denna linje kan etablering av vindkraft 
beskrivas som placerade i Siljansringen, vilket bedöms som inte lämpligt och därmed inte analyseras vidare. 
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OMRÅDEN MED SKYDD FÖR LUFTFART OCH FÖRSVAR 

I kartan nedan visas områden inom kommunen som har skydd p g a luftfartens eller försvarets 
intressen. Med anledning av att luftfartens intressen vid Mora Siljans flygplats geografiskt 
sammanfaller med det område som i avgränsningsarbetet bedöms som inte lämpligt p g a riksintresse 
kap 4 2§, faller detta område bort från det fortsatta bedömningsarbetet. 

I kartan nedan redovisas även den redovisning av Försvarsmaktens intressen som återges i ÖP 2006. 
Älvdalens övnings- och skjutfält är av Försvarsmakten utpekat som riksintresse för totalförsvaret 
enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Riksintressen har skydd även för sådana förändringar utanför det 
geografiska definierade riksintresseområdet, vilka kan komma att menligt påverka de värden som har 
skydd enligt det utpekade riksintresset. Försvarsmakten har angivit att sådant är fallet för de ytor 
inom Mora kommun som återges i kartan nedan. Dessa områden bedöms därför som ej lämpliga för 
etablering av vindkraft.  

 

Figur 7a: Försvarets intresse i Mora kommun (källa Försvarsmakten). Detta område anses olämpligt för 
etablering av vindkraft. 
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Figur 7b: Försvarets respektive luftfartens intressen i Mora kommun (ÖP 2006). Dessa områden anses 
olämpliga för etablering av vindkraft. 
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BEDÖMNINGAR MED HJÄLP AV VISUALISERINGSANALYSER OCH 
LANDSKAPETS STRUKTUR/TOPOGRAFI 

Då de ovan presenterade områdena definierats som ej lämpliga för etablering av vindkraft återstår en 
rad områden för ytterligare analys och bedömning. Mot bakgrund av de grundläggande 
förutsättningar som gäller för framtagandet av vindbruksplanen, redovisade i Del A: Inledning, 
analyseras dessa områden avseende synbarhet från Siljansringen. Även synbarhet från andra delar av 
kommunen och grannkommuner har analyserats genom platsbesök och bedömning av landskapets 
topografi, riktningar och utblickar. 

Nedan redovisas synlighetsanalyser från olika fiktiva etableringar och hur dessa blir synliga i området 
runt Siljan och övriga kommunen. Dessa synlighetsanalyser tillsammans med en analys av 
landskapets strukturer - topografi och riktningar – och fotomontageanalyser ligger till grund för 
ytterligare avgränsningar av områden lämpliga för etablering av vindkraft. 
 

SYNLIGHETSANALYSENS TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

SYNLIGHET I LANDSKAPET 

Vad som syns i landskapet beror på en mängd olika faktorer. Det kan bland annat bero på vad som 
finns i förgrunden, hur långt avståndet är, vilka väderförhållanden som råder, personliga intressen, 
etc. Vid planering inför eventuell etablering av vindkraft kan studier göras med hjälp av olika 
visualiseringsmetoder, för att på förhand skapa sig en uppfattning om hur och varifrån vindkraftverk 
kommer att vara synliga. Dessa metoder fokuserar på olika aspekter av vindkraftverkens roll i 
landskapet och alla metoder har sina fördelar och nackdelar. Det är viktigt att komma ihåg att ingen 
visualiseringsmetod ger en fullständigt rättvisande bild av hur synligheten och upplevelsen kommer 
att bli i verkligheten.  

I detta steg i bedömningen av de olika områdena har vi använt oss av synlighetsanalyser gjorda i GIS i 
kombination med analys av landskapets struktur/topografi och komletterande fotomontage.  

SYNLIGHETSANALYSERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR 

I en synlighetsanalys beräknas och återges (i karta), med hjälp av ett program (i detta fall GIS), från 
vilka platser föreslagna/fiktiva vindkraftverk kommer att synas i landskapet. Beräkningarna sker i 
allmänhet utifrån topografin samt utifrån uppgifter om de föreslagna/fiktiva verkens höjd och 
placering. 

Tekniken är helt digital och bygger på inhämtad data som inte alltid är anpassad till ändamålet. I 
beräkningen måste även vissa förenklingar göras vilket resulterar i att kartan över synlighetsanalysen 
inte alltid helt stämmer överens med verkligheten. Ytterligare en faktor för att vissa skillnader kan 
finnas mellan verkligheten och analysresultatet är att verklighetens landskap är föränderligt, 
exempelvis när det gäller markanvändning.  

Resultatet av synlighetsanalysen och hur den ska tolkas påverkas även av de val som görs för hur 
beräkningen ska ske, exempelvis val av de fiktiva verkens placering och höjd. 
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Vid bedömning av synlighetsanalyserna är det viktigt att hålla de tekniska förutsättningarna i åtanke. 
Analyserna bör endast tas som en indikation på hur den fiktiva etableringen kan bli synlig. Följande 
faktorer påverkar resultatet och bör därför beaktas av betraktaren: 

Markdatan 
En förenkling i beräkningen av synligheten som gör att resultatet inte stämmer överens med 
verkligheten är att byggnader och annat som skymmer utsikt ofta inte är medräknat i analysen. 
Beroende på hur man väljer att göra analysen, kan skog vara medräknat eller inte. Skog har en 
hindrande inverkan på synlighet av vindkraftverk eftersom de hindrar siktlinjen (skymmer verken). 
Om man står i en skog ser man inte vindkraftverk om de inte är mycket nära eller skogen är mycket 
gles. Skogen är dock föränderlig (huggs ner, växer upp, o s v) samt kan på många ställen vara ganska 
gles och/eller innehålla trädlösa myrar och öppna partier. Det är därmed svårt att använda skogen 
som en statisk enhet som konstant verkar hindrande för sikten. 

Skogsområdens höjd kan väljas att läggas till på topografin i beräkningen, eller så kan skogsområden 
redovisas som ”områden utan synliga vindkraftverk”. Synlighetsanalysen medger då inte en egen 
tolkning av hur stor synlighet en etablering innebär i ett föränderligt landskap. Grovheten på det 
underlag man använder i analysen (markdata) gör även att gläntor eller vägar inne i skogen ibland 
klassas felaktigt som ”skog”, vilket gör att vindkraftverk kan vara synliga härifrån även om 
synlighetsanalysen visar annorlunda. Även om en analys skulle kunna göras mer exakt stämmer den 
ändå inte överens med verkligheten speciellt länge, på grund av att skogen förändras med åren 
(genom avverkning, skillnader i trädarter, etc.). Därför kan man välja att som ett alternativ lägga in 
skog som ett lager ovanpå synlighetsanalysen i efterhand och därmed visa på vilka områden som är 
skogsbevuxna och har hindrad sikt. 

Inställd höjd på verken  
En synlighetsanalys visar inte hur mycket av ett vindkraftverk som kommer att vara synligt. Kanske 
är det bara den yttersta vingspetsen som syns, eller kanske syns hela verket. I beräkningen kan 
verkens höjd ställas in, vilket betyder att synlighetsanalysen kan visa synlighet utifrån verkets 
totalhöjd eller en lägre höjd. Ställs verkens totalhöjd in visar analysen markering på platser där 
vindkraftverk är synliga oavsett om det är hela verk eller endast den yttersta vingspetsen som är 
synlig. Ställs istället en lägre höjd in för samma verk, exempelvis tornhöjden, visar analysen 
markering endast på platser där mer än bara turbinbladen på vindkraftverken syns. Att sätta höjden 
på verken i beräkningen till tornhöjden kan vara speciellt motiverat för att analysera synligheten i 
mörker eftersom det är på toppen av tornet som hinderbelysning finns. Ett problem med att göra 
synlighetsanalyser över fiktiva etableringar är att man inte vet vilken höjd på verk som kan komma att 
bli aktuellt. Att i realiteten etablera verk med högre höjd än beräknat i analysen ger generellt en ökad 
synlighet och tvärtom för lägre verk. 

Inställd ögonhöjd 
I synlighetsanalysen kan man ställa in på vilken ögonhöjd man vill att analysen ska ge utslag för. 
Vanligtvis väljer man en generell ögonhöjd för att få en bild av hur synligheten är för människor som 
står i landskapet. I särskilda fall kan det dock vara aktuellt att välja en annan höjd, exempelvis om en 
visuell påverkan på en speciell aktivitet ska undersökas.  

Avstånd från verken 
En synlighetsanalys visar inte hur litet ett vindkraftverk kommer vara i ens synfält. Kanske är det så 
långt bort i fjärran att ögat knappt kan registrera det, eller kanske är det så nära att det skymmer 
utsikten över en del av horisonten. Hur långt vi kan se är starkt beroende av rådande 
väderförhållanden. Andra faktorer som kan påverka synligheten kan vara bland annat hur landskapet 
i övrigt ser ut, exempelvis om det finns andra objekt som rör sig, var och hur starka fokuspunkter är 
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och hur mycket information som i övrigt finns i landskapet på nära och långt avstånd. Hur små objekt 
våra ögon kan uppfatta är även individuellt och genetiskt betingat. 

I synlighetsanalysen kan man sätta en gräns för på vilket avstånd man räknar med att vindkraftverk 
inte längre syns. Alla områden längre bort än det valda avståndet från vindkraftverken kommer i 
analysen redovisas som områden där man inte ser några vindkraftverk. I verkligheten kommer man 
vissa dagar att se längre än så, medan man andra dagar ser betydligt kortare. 

Placeringen av verken 
Den exakta placeringen av vindkraftverk har stor betydelse för hur mycket verken syns i 
omgivningen. Även mindre ändringar i verkens placeringar kan ge stora skillnader i 
synlighetsanalyserna. Verk kan exempelvis precis döljas bakom en bergstopp eller precis sticka fram. 
Eftersom man i en vindbruksplan tar fram områden som kan vara lämpliga för etableringar av 
vindkraft, men inte studerar/tar fram placeringar för verken, baseras synlighetsanalyserna på fiktiva 
etableringar (med avsikten att få en generell fingervisning om hur etableringar i områdena kan 
komma att synas i omgivningen). Synlighetsanalyserna baseras följaktligen på exakta placeringar som 
med stor sannolikhet kommer att ändras vid verklig etablering, och ska därmed läsas som 
indikationer på synlighet. 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SYNLIGHETSANALYSERNA I DETTA ARBETE 

I samtliga av följande synlighetsanalyser har följande faktorer använts: 
• Synlighetsberäkningen är gjord utifrån marknivå och ingen skog har lagts till på topografin. Detta 

betyder att synligheten (orange markering i analysbilderna) inte tar hänsyn till marktäcket 
utan visar ”worst case” scenario. I bilderna har dock skog lagts som ett grönt halvtransparent 
lager ovanpå synlighetsanalysen för att indikera inom vilka områden en begränsad sikt kan 
förmodas. 

• Höjden på verken är satt till 150 m. Om man tänker sig att detta är verkens totalhöjd betyder det 
att analysen visar synlighet (orange markering) för allt ifrån att hela verket är synligt, till att 
endast vingspetsen är synlig.  

• Ögonhöjd (varifrån man ser etableringen) är satt till 1,6 m. I vissa fall, om man t ex ligger och solar 
eller befinner sig ovanpå ett objekt, har man en annan ögonhöjd och synligheten är då något 
annorlunda.  

• Avståndet för synlighet (utbredningen för orange markering) är satt till 45 km (fågelvägen). Detta 
innebär att analysen per automatik visar att etableringen inte är synlig på platser på längre 
avstånd än 45 km. Synlighet i analysen är inte detsamma som synlighet i praktiken med 
anledning av att synlighet i praktiken påverkas bl a av siktbarhet (väderförhållanden). Det 
innebär t ex att om endast en liten del av vindkraftverket är det som ger utslag i 
synlighetsanalysen, kan detta i kombination med mindre god siktbarhet medföra att den 
synlighet som redovisas i synlighetsanalysen i praktiken är obefintlig.  
 

ATT LÄSA SYNLIGHETSANALYSER 

Lathund till hur man läser synlighetsanalyser: 
1. Var är den fiktiva etableringen belägen (var är de svarta stjärnorna)? 
2. Var är verken synliga (var är det orangemarkerat i bilden)? 
3. Var är marken täckt av skog som hindrar synligheten (var är det grönt ovanpå den orangea 

markeringen)? 
4. Bestäm vilken plats du betraktar landskapet/etableringen ifrån. 
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5. Syns verken härifrån?  
Är etableringen enligt analysen synlig från platsen (är platsen orangemarkerad)?  
Är du omgiven av skog/har skog direkt framför dig som skymmer verken? 
Befinner du dig på en öppen plats/har vatten eller annan öppen yta direkt framför dig? 
Finns det siktlinjer/riktningar i landskapet som gör att man sannolikt tittar mot etableringen? 
 

RESULTATET AV VISUALISERINGSSTUDIERNA OCH TOPOGRAFISKA 
BEDÖMNINGAR 

Resultatet av visualiseringsstudierna presenteras nedan, relaterat till områdesvisa detaljstudier. Av de 
områden som kvarstår för analys och bedömning efter det arbete som redovisats ovan, kvarstår 
följande områden (se karta nedan). Synlighetsanalyserna görs med fokus på eventuell synlighet från 
Siljanringen. 

Styrgruppens slutsats, att endast en begränsad etablering i anslutning till redan byggda vindkraftverk 
på Säliträdsberget tillåts och att övriga etableringar som kan bli synliga på randbergen skall väljas 
bort, är utgångspunkt för bedömning av lämpliga områden. 

                             

Figur 8: Delområden. Från område M, S, Q, L, P, I, F, och H har gjorts synlighetsanalyser avseende visuell 
påverkan på Siljansområdet. 
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OMRÅDE Q 

Området är relativt högt beläget i Siljanringen mitt. Området är flackt med likartade topografiska 
förutsättningar i hela området. Avståndet till Mora är mellan 8 och 15 km och till Sollerön ca 15 km, 
till Siljansnäs 23 km samt till Tällberg 19 km. 

 

Synlighetsanalys Q:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på nästa sida):  

• Etableringen är synlig från Siljans västra och södra stränder. 
• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från stora delar av Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna i område Q visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet från 
Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje. Område Q bedöms därför inte vara lämpligt för 
etablering av vindkraft.  
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Figur 9: Synlighetsanalys Q:1  
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OMRÅDE F 

Området som helhet ligger i Siljansringens randberg med en höjd oftast 400-600 m. 

Inom området finns relativt stora höjdskillnader, bestående av bergstoppar och mindre dalgångar.  I 
nordöstlig- sydvästlig riktning sträcker sig även mer markanta dalgångar. Dessa är så pass breda och 
markanta att siktstråk bildas, framför allt från Rättvik och hela södra Siljansringen. Avståndet i södra 
delen av området är till Siljans strand 8 km samt till Rättvik 30 km. Avståndet i norra delen av 
området är till Sollerön 10 km och till Mora 17 km. 

I området finns en befintlig etablering om åtta vindkraftverk på Skuruberg/Säliträdberget. 

Området gränsar i nordväst till en större dalgång vilken är ett viktigt stråk som förbinder Mora med 
Malung (väg, skoterled och dressinled). 

 

Synlighetsanalys F:1 

Fiktiv etablering norr om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att (se bild på 
kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra och södra stränder med undantag för ca 2 km i höjd med 
Garsås. 

• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från stora delar av Sollerön. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
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• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 
skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys F:2 

Fiktiv etablering strax nordöst om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att 
(se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra och södra stränder samt från merparten av Siljans 
vattenyta.  

• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är även synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta.  
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys F:3 

Fiktiv etablering öster om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att (se bild 
på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra och södra stränder. 
• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys F:4 

Fiktiv etablering söder om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att (se bild 
på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra och södra stränder. 
• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från stora delar av Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys F:5 

Fiktiv etablering nordväst om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att (se 
bild på kommande sidor):  
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• Etableringen är synlig från Siljans östra och södra stränder, med undantag för framför allt 
strandpartiet vid Nusnäs. 

• Etableringen är synlig från drygt hälften av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys F:6 

Fiktiv etablering nordväst om befintlig etablering på Säliträdberget. Synlighetsanalysen visar att (se 
bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra strand, med undantag för ett längre strandparti norr om 
Garsås samt Tingsnäsudden. 

• Etableringen är synlig från vissa delar av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Orsasjöns norra och östra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från flera platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 

 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna i område F visar att etableringar inom vissa delar av området kan bedömas 
medföra synlighet från Siljansringen och därmed bryta en del av Siljansringens horisontlinje. I en 
fördjupad analys med fotomontage (se bilaga 1) har det ändå bedömts vara acceptabelt med en 
begränsad utbyggnad i området. Utgångspunkten var att komplettera med en begränsad utbyggnad i 
anslutning till redan uppförda verk och samtidigt inte tillåta etableringar i andra områden synliga 
från Siljansringen. Området bedöms till viss del vara lämpligt. Området minskas och delas upp i två 
områden F och G lämpliga för vindkraft. 
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Figur 10: Synlighetsanalys F :1 
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Figur 11: Synlighetsanalys F:2 



23 
 

 

Figur 12: Synlighetsanalys F:3 
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Figur 13: Synlighetsanalys F:4 
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Figur 14: Synlighetsanalys F:5 
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Figur 15: Synlighetsanalys F:6 
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OMRÅDE I 

Området är relativt högt beläget, på de västra delarna av randbergen. Öster om området löper genom 
randbergen i öst-västlig riktning några större dalgångar. Den sydligaste av dessa utgör ett viktigt 
stråk som förbinder Mora med Malung (väg, skoterled, och dressinled). Några högre toppar i området 
når upp till 500 m. Avståndet till Sollerön är ca 20 km och till Mora ca 20 km. 

 

Synlighetsanalys I:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra strand. 
• Etableringen är synlig från hälften av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från delar av Sollerön. 
• Etableringen är synlig från delar av Orsasjöns östra strand. 
• Etableringen är synlig från flera platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys I:2 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra strand med undantag för ett strandparti vid Nusnäs. 
• Etableringen är synlig från delar av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från delar av Sollerön. 
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• Etableringen är synlig från Orsasjöns östra strand samt merparten av sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från flera platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys I:3 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från delar av Siljans östra strand. 
• Etableringen är synlig endast från mindre områden av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från de norra delarna av Sollerön. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns östra strand. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 

 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område I visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet 
från Siljansringen och därmed bryta Siljansringens horisontlinje. Område I har inte bedömts vara 
lämpligt för etablering av vindkraft.  
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Figur 16: Synlighetsanalys I:1 
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Figur 17: Synlighetsanalys I:2 
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Figur 18: Synlighetsanalys I:3 



32 
 

OMRÅDE P 

Området är högt beläget i randbergen, med ett flertal högre toppar mellan 400- 550 m. Området har 
kontakt med Siljansområdet genom ett flertal markanta dalgångar i öst-västlig riktning. Dessa medger 
möjlighet till långa siktstråk mellan området och Siljansringen. Avstånd till Mora är som närmast 12- 
15 km, till Orsa 22 km. Till Sollerön är det som närmast 12 km. 

 

Synlighetsanalys P:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans östra strand med undantag för dess södra delar. 
• Etableringen är synlig endast från mindre områden av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Orsasjöns östra och norra stränder samt merparten av sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från flera platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 



33 
 

Synlighetsanalys P:2 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från delar av Siljans östra och södra stränder. 
• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns östra och norra stränder samt från sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys P:3 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från delar av Siljans östra och södra stränder. 
• Etableringen är synlig från merparten av Siljans vattenyta.  
• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från Orsasjöns östra och norra stränder samt från merparten av sjöns 

vattenyta. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 

 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område P visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet 
från Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje. Område P inte bedömts vara lämpligt för 
etablering av vindkraft.  
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Figur 19: Synlighetsanalys P:1 
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Figur 20: Synlighetsanalys P:2 
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Figur 21: Synlighetsanalys P:3 
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OMRÅDE L 

Område A är beläget väster om randbergen. Området är relativt lågt beläget (ca 100 m högre än 
Venjansjön sydväst om området) och flackt. I områdets västra och norra delar finns dock ett fåtal 
högre toppar med en höjd upp till ca 500 m. Vad gäller visuell kontakt mellan område A och 
Siljansområdet påverkas den av de topografiska förutsättningar som gäller för område H, med dess 
markanta dalgångar i öst-västlig riktning. 

 

Synlighetsanalys L:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från endast ett mindre strandparti längs Siljans östra strand i höjd med 
Sollerön.  

• Etableringen är synlig från vissa delar av Orsasjöns östra strand samt från mindre delar av sjöns 
vattenyta. 

• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys L:2 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från vissa delar av Orsasjöns östra och norra stränder samt från delar av 
sjöns vattenyta. 
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• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys L:3 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från delar av Siljans östra strand samt från delar av sjöns vattenyta.  
• Etableringen är synlig från vissa delar av Orsasjöns östra strand samt från mindre delar av sjöns 

vattenyta. 
• Etableringen är synlig från endast en mindre del av norra Sollerön. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys L:4 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från merparten av Siljans östra strand samt från delar av sjöns vattenyta.  
• Etableringen är synlig från en kortare sträcka längs Orsasjöns nordöstra strand. 
• Etableringen är synlig från norra Sollerön. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 

 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område L visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet 
från Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje.  

Randbergens markanta dalgångar i öst-västlig riktning ger förutsättningar för synlighet av 
etableringar i område L, sett från Siljansringens dalgång. Denna synlighet är begränsad till mindre 
delar av Siljansringen. Det finns även anledning att anta att endast begränsade delar av verken 
kommer att vara synliga från dessa platser. Anledningen till detta är de topografiska 
förutsättningarna; område L är relativt flackt och låglänt, beläget väster om (”bakom och nedanför”) 
randbergens kam. Synlighetens omfattning, från Siljansringen sett, påverkas också av distansen till 
eventuella etableringar inom område L. En risk finns dock för inringningseffekt kring Venjan. 

Område L har inte bedöms vara lämpligt för etablering av vindkraft.  
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Figur 22: Synlighetsanalys L:1 
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Figur 23: Synlighetsanalys L:2 
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Figur 24: Synlighetsanalys L:3 
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Figur 25: Synlighetsanalys L:4 
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OMRÅDE M 

Området är kuperat och relativt högt beläget. Området som helhet sluttar något åt söder. Topparna i 
norra delen av området når en höjd på drygt 600 m (med Bösjövarden på 688 m) och i södra delen 
runt 550 m. Området ligger ca 25 km fån Mora och ca 15 km från Orsa. 

Centralt i området, kring berget Bösjövarden, finns en beviljad tillståndsansökan för nio 
vindkraftverk. 

 

Synlighetsanalys M:1 

Fiktiv etablering nordväst om redan tillståndsgivna vindkraftverk på Bösjövarden. Synlighetsanalysen 
visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Orsasjöns södra och västra stränder samt från en liten del av sjöns 
vattenyta. 

• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  
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Kommentar med anledning av synlighetsanalysens begränsning till 45 km radie från etableringen 
(följande syns inte i analysen ovan): Etableringen kan komma att vara synlig från Siljans norra del, 
men på mycket långt avstånd och då siktförhållandena så medger.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, särskilt 
att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 
 

Synlighetsanalys M:2 

Fiktiv etablering på platsen för redan tillståndsgivna vindkraftverk på Bösjövarden. 
Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Orsasjöns södra och västra stränder samt från hälften av sjöns 
vattenyta. 

• Etableringen är synlig från norra delen av Siljan; från stränder och vattenyta. 
• Etableringen är synlig från Solleröns norra del. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Kommentar med anledning av synlighetsanalysens begränsning till 45 km radie från etableringen 
(följande syns inte i analysen ovan): Etableringen kan komma att vara synlig från Siljans mellersta 
delar, men på mycket långt avstånd och då siktförhållandena så medger.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, särskilt 
att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 
 

Synlighetsanalys M:3 

Fiktiv etablering söder om redan tillståndsgivna vindkraftverk på Bösjövarden. Synlighetsanalysen 
visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från merparten av Orsasjöns stränder och vattenyta. 
• Etableringen är synlig från Siljans norra och mellersta delar; från stränder och vattenyta. 
• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från de flesta platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej 

skymmer.  

Kommentar med anledning av synlighetsanalysens begränsning till 45 km radie från etableringen 
(följande syns inte i analysen ovan): Etableringen kan komma att vara synlig från Siljans södra delar, 
men på mycket långt avstånd och då siktförhållandena så medger.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, särskilt 
att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område M visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet 
från Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje. Efter samrådet har en fördjupad analys av 
förutsättningarna för synlighet i den del av området där ett befintligt bygglov föreligger 
(Bösjövarden). 
Beaktat det långa avståndet till Siljan och Orsasjön och att synlighet endast finns vid Orsasjöns södra 
del har det ändå bedömts som rimligt att ta med en del av området (ny beteckning område H) som 
lämpligt för vindkraft. 
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Figur 26: Synlighetsanalys M:1 
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Figur 27: Synlighetsanalys M:2 
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Figur 28: Synlighetsanalys M:3 
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OMRÅDE H (OBS BETECKNING UNDER SAMRÅD, EJ BÖSJÖVARDEN) 

Området är kuperat och beläget i randbergets västra del. De högsta topparna når en höjd av 425 m. 
Avståndet till Siljansnäs är ca 24 km, till Sollerön 22 km och till Tällberg 32 km. 

 

Synlighetsanalys H:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från Siljans syndöstra strand samt från delar av sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från en mycket liten del av Sollerön. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning. 
 

Synlighetsanalys H:2 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Etableringen är synlig från mindre delar av Siljans östra och södra stränder samt från delar av 
sjöns vattenyta. 

• Etableringen är synlig från en mycket liten del av Sollerön. 
• Etableringen är synlig från en del av Orsasjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från vissa platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, särskilt 
att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 
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Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område H (beteckning under samråd, ej Bösjövarden) visar att etableringar i 
området kan bedömas medföra synlighet från Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje.  

Område H (beteckning under samråd, ej Bösjövarden) har inte bedömts vara lämpligt för etablering 
av vindkraft.  
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Figur 29: Synlighetsanalys H:1 
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Figur 30: Synlighetsanalys H:2 
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OMRÅDE S 

Området ligger i randbergens norra delar. Avståndet till Mora är 29 km och 23 km till Orsa. 

 

Synlighetsanalys S:1 

Synlighetsanalysen visar att (se bild på kommande sidor):  

• Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, 
särskilt att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 

• Etableringen är synlig från Orsasjöns södra och västra stränder samt från hela sjöns vattenyta. 
• Etableringen är synlig från norra delen av Siljan; från stränder och vattenyta. 
• Etableringen är synlig från Sollerön och dess stränder. 
• Etableringen är synlig från flera platser inom Siljansringen där skog eller byggnader ej skymmer.  

Kommentar med anledning av synlighetsanalysens begränsning till 45 km radie från etableringen 
(följande syns inte i analysen ovan): Etableringen kan komma att vara synlig från Siljans mellersta 
delar, men på mycket långt avstånd och då siktförhållandena så medger.  

Beakta de tekniska förutsättningar för synlighetsanalyser som beskrivs i kapitlets inledning, särskilt 
att analysen visar synlighet endast inom en radie om 45 km. 

Bedömning utifrån synlighetsanalys och topografiska förutsättningar 
Synlighetsanalyserna av område S visar att etableringar i området kan bedömas medföra synlighet 
från Siljansringen och därmed bryta dess horisontlinje. Område S har inte bedömts vara lämpligt för 
etablering av vindkraft.  
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Figur 31: Synlighetsanalys S:1 
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SLUTANALYS 

Av de ursprungliga områdena återstod efter den första synlighetsanalysen område A, B, C, D, E, F, G 
och T. 

Synlighetsanalysen utgick ifrån ställningstagandet att endast en begränsad utbyggnad i anslutning till 
redan befintliga vindkraftverk på Säliträdsberget kunde accepteras. Utbyggnad i andra områden, med 
synlighet från Siljansbygden, godtogs ej. 

Område T utgick pga läget mitt i ett troligt örnrevir samt områdets begränsade yta. Övriga områden 
justerades vad gäller avstånd till bebyggelse och fäbodmiljöer.  

Efter samrådet och förnyade analyser och inventering av landskapet togs område C  bort, framförallt 
för att undvika negativ påverkan på landskapbilden och utblickar från Gnupenområdet.  

Område F minskades i den nordöstra delen, efter synpunkter från försvarsmakten och för att ge 
område F och G en mer samlad utbredning.  

Område D minskades i den östra delen för att undvika inringningseffekt på bebyggelsen vid 
Finngruvan.  

Område A minskades i den västra delen för att minska risken för synlighet från Rogsjön. Områdets 
karaktär med riktningar och utblickar i nord – sydlig sträckning samt avsaknaden av dramatiska 
höjdskillnader gav en bedömning att område A, efter att den västra delen tagits bort, ändå kunde 
behållas. 

Område B minskades i den norra delen, framförallt för att minska visuell påverkan på bebyggelsen 
kring Tandsjön. 
 
Ett nytt område lades till, område H (Bösjövarden). En fördjupad analys med beaktande av att reella  
utblickar kring Orsasjön inte påverkas samt att avståndet till Siljan är relativt långt gav att området 
inte bedöms ge någon negativ påverkan på landskapsrummet Siljansringen.  
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SAMMANFATTNING 

I avsnittet presenteras vilka områden inom kommunen som bedöms som lämpliga för etablering av 
vindkraft. Den bedömning som är gjord grundar sig på de grundläggande ställningstaganden som 
presenteras i Del A: Inledning, Del B: Förutsättningar, samt den analys och den bedömning som 
redovisas i Del C: Analys och bedömningar. En ytterligare begränsning har gjorts utifrån bebyggda 
områden och fäbodar. Efter samrådet har några områden minskats eller tagits bort och ett nytt område 
har tillkommit.  

Resultatet ger områden i anslutning till befintliga vindkraftsområden på Säliträdsberget och 
Kyrkberget, områden i kommunens västra och sydvästra del samt Bösjövardsområdet i kommunens 
norra del.  

Utpekade områden för vindbruk är i vindbruksplanen definierade som lämpliga områden vilka 
redovisas under skilda rubriker nedan. Till varje delområde görs först en kort beskrivning och 
därefter anges de riktlinjer och restriktioner som är vägledande vid tillståndsprövning inför eventuell 
etablering av vindkraft inom ett område. 

Efter avslutade redovisningar av respektive delområde, redogörs för de allmänna och generella 
riktlinjer och restriktioner som gäller oberoende av vilket delområde som berörs av 
tillståndsprövning. 

Avslutningsvis lämnas också rekommendationer till den som avser att ansöka om att få etablera 
vindkraft inom Mora kommun; till exempel råd angående landskapsanalys, grannsamverkan, 
förankringsprocesser etc. Dessutom ges information om vad som gäller för olika typer av 
ansökningsärenden. 

 

OMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR VINDKRAFT 

Områdena A, B, D, E, F, G samt H har definierats som lämpliga områden för etablering av vindkraft. 
Nedan följer områdesbeskrivningar med riktlinjer och restriktioner vid tillståndsgivning, för dessa 
områden.  
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Figur 1. Kartan visar områden som bedömts som lämpliga  för etablering av vindkraft. 
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OMRÅDE A 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE A 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 1991 ha och till övervägande del en karaktär som i inventeringen definierats 
Höglänt skog med stort inslag av vattendrag, småvatten och myrar (HSV). I norr finns en karaktär 
som i inventeringen definierats som Skog med mindre dramatisk kupering samt högplatåer (SF). 

Väster om området finns två större sjöar; Dragsjön och Rogsjön. I områdets södra del finns Bjorsjön. 

Området är mestadels täckt av skog och myrmark, är förhållandevis flackt och har en tydlig 
vildmarksprägel. Söder om området rinner vattendraget Ogan. Väster om området ligger 
Gåstjärnskölens naturreservat som är natura 2000-område och riksintresseområde för naturvård. 

 Omgivande landskaps relativt öppna karaktär ger utblickar främst i nord – sydlig riktning.  

Riktningarna inom området är svaga eller obefintliga. Rumsligheten ges av myrar och öppna 
vattenytor. 

Naturvärden 
Östra halvan av området omfattas om marker som inventerats som revir för örn.  

Kulturvärden 
Kulturvärdena inom område A finns tydligt samlade i anslutning till vattendragen och sjöarna. 
Nordväst om området finns två fäbodlämningar; Älvdals Nybodarna och Venjans Nybodarna.  

Mellan sjöarna Dragsjön och Bjorsjön finns ett område som har rikligt med fångstgropar, dessa 
fortsätter i samma linje öster om Björsjön längs vattendraget Bjorvasseln. De ligger alla i samma 
riktning som en mindre väg. Söder om Bjorsjön finns en flottningsanläggning och en husgrund. 

Historisk beskrivning 
Området har storskiftats 1861 och senare även genomgått laga skifte enligt uppgifter från 
Länsstyrelsen i Dalarna.  Idag utgör området del av en större samfällig besparingsskog. 

De fäbodslämningar som idag finns registrerade nordväst om området har övergivits och några av 
dem finns inte heller markerade på Generalstabskartan från 1930-talet. Området utgörs med andra 
ord av en före detta extensiv utmarksmiljö, vilken idag är kommunalägd produktionsskog. Området 
bedöms ha lågt tidsdjup men läsbarhet från äldre markanvändning. 

Turism/friluftsliv 
Söder om området korsar en skoterled i NÖ-SV riktning. 

Infrastruktur 
Nordväst om området sträcker sig en kraftledning som ingår i det nationella stomnätet och omfattas 
av ”byggförbud kring kraftledningar”. 

Ingen viktigare infrastruktur korsar området. 

Angränsande områden 
Området gränsar i sydväst till ett område av riksintresse för naturvård: Lybergsåsen, Gravbergskölen 
samt Storkölen. Den norra delen av riksintresseområdet är även definierat som Natura 2000, 
Naturreservat samt omfattas av myrskyddsplanen.  
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Området gränsar i väster till ett område som i ÖP 2006 definierats som Skogsmark med höga 
naturvärden. 

Nordväst om området ligger Malung-Sälens kommun och i norr gränsar området till Älvdalens 
kommun. 

Drygt 2 mil nordväst om området, i Malung-Sälens kommun, ligger höglänta områden som omfattas 
av riksintresse kap 4 miljöbalken. Fjällvärden från Transtrandsfjällen till Treriksröset. 

Inga utsiktspunkter finns definierade i landskapet kring området. 

Vasaloppsspåret/leden passerar norr om området på som närmast 3,5 km avstånd. 

Områdets östra samt södra delar gränsar till områden inventerade som revirområden för kungsörn. 

 

Hela området omfattas av försvarets intresseområde för bekämpningssystem med lång räckvidd. I 
öster ansluter området till försvarets Särskilda intresseområde för bekämpningssystem med lång 
räckvidd. 

RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE A 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft. 

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 

Området ligger mellan 1 och 2 km från Malung-Sälens kommun och gränsar till Älvdalens kommun 
och kommer troligen att visuellt beröra dessa kommuner. 

Risk för inringning av Venjan och Venjansjön 
Med anledning av risk för så kallad inringningseffekt av Venjan och Venjansjön ska ansökan om 
etablering vid tillståndsgivningen relateras till vid det aktuella tillfället redan beviljade/tillståndsgivna 
etableringar på andra platser kring Venjan och Venjansjön, d v s  i område B och D. 
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OMRÅDE B 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE B 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 1157 ha och täcks av skog och myrmark. Området har en karaktär som i 
inventeringen definierats som Skog med höga och/eller dramatiskt kuperade berg (SD), medan 
karaktären Skog med mindre dramatisk kupering samt högplatåer (SF) sätter sin prägel i sydöst. 

Nordöst om området finns de mindre byarna Lejden och Torsjöåsen. 

Inom området finns Lilla Lysjön. Tandsjön ligger ca 5km norr om området. 

Naturvärden 
Hela området omfattas av marker som inventerats som revir för kungsörn. 

Värdetrakt skog (gran) finns i områdets sydligaste och västligaste delar. 

Vid områdets västra kant finns ett mindre parti som är definierat som riksintresse för naturvård. 

Kulturvärden 
Längs med Tandsjöns östra strand ca 5 km från området finns ett fornlämningsrikt område med 
fäbodslämningar, en fossil åkermark samt boplatslämningar. 

Byarna i området, Torsjöåsen och Lejden härrör båda från äldre fäbodsmiljöer. Väster om Torsjöåsen 
finns lämningar efter ett brandtorn. I närområdet till Torsjöåsen har enstaka järnframställningsplatser 
påträffats. Vid Lejden finns en tall som med utgångspunkt i äldre folktro har blivit fridlyst. 

I södra delen av området öster om Lilla Lysjön finns spår efter en flottningsanläggning som sannolikt 
upphörde att användas på 1960-talet. 

Historisk beskrivning 
Område B storskiftades 1861 och har senare även genomgått laga skifte. Området utgör till stora delar 
besparingsskog vilka har sin historia i storskiftets eftermäle. Endast norr om området och kring 
byarna finns privatägd mark.  

Området och närområdet har i Siljansbedömningen getts ett lågt tidsdjup men en hög läsbarhet. Här 
finns en historisk markanvändning som fäbodsskog vilken genom besparingsskogens etablering 
fortsatt att ha en gemensamägd prägel. Läsbarhet visar spår efter olika typer av markanvändning som 
både har med skogsbruk och järnframställning att göra, men även boplatser vid Tandsjöns stränder 
vittnar om att närområdet ansetts lämpligt som bebyggelseområde under förhistorisk tid.  
Sammanfattningsvis vittnar dessa fyndigheter om att skogen i närområdet i ett historiskt perspektiv 
nyttjats extensivt, både som fäbodsskog och för skogsbruk.  

Turism/friluftsliv 
Skoterleder har sin sträckning norr om området. 

Infrastruktur 
Inom området finns 10 uppförda vindkraftverk, som togs i drift 2011. 

Norr om området i öst-västlig riktning, löper en väg från Venjan och västerut. 
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Angränsande områden 
I söder gränsar området till, enligt Öp 2006, utpekade områden med Skog med höga natur- och 
friluftsvärden. Nordöst om området finns, enligt Öp 2006, utpekade områden med Skogsmark med 
höga naturvärden. 

I väster och söder gränsar området till område definierat som Värdetrakt Skog (gran). 

I söder gränsar området till naturreservat samt Natura 2000. Området gränsar i söder samt i väster till 
riksintresseområde för naturvård. I sydväst gränsar området till ett mindre område under pågående 
naturreservatsbildning. 

Området gränsar till Malung-Sälens kommun i väster och söder. Strax söder om området finns 
utsiktspunkten Lybergsgnupen i Malung-Sälens kommun. Söder om området i Malung-Sälens 
kommun ligger ett område utpekat i Myrskyddsplanen.  

Norr om området ligger försvarets Intresseområde för bekämpningssystem med lång räckvidd. 
Nordöst om området ligger försvarets Särskilda intresseområde för bekämpningssystem med lång 
räckvidd.  

RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE B 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft. 

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 

Risk för inringning av Venjan och Venjansjön 
Med anledning av risk för så kallad inringningseffekt av Venjan och Venjansjön ska ansökan om 
etablering vid tillståndsgivningen relateras till vid det aktuella tillfället redan beviljade/tillståndsgivna 
etableringar på andra platser kring Venjan och Venjansjön, d v s  i område A och D. 
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OMRÅDE D 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE D 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 2695 ha och består mestadels av skogsmark med ett antal myrar. Området har 
en karaktär som i inventeringen definierats som Skog med mindre dramatisk kupering samt 
högplatåer (SF). Detta innebär att utblickar främst erbjuds där det finns öppna landskapsrum som 
myrar och sjöar. 

Öster om området är byn Finngruvan belägen. 

Naturvärden 
Ett angränsande område, söder om, är definierat som riksintresse för naturvård. 

I Finngruvan finns vattentäkt. 

I övrigt finns inga registrerade naturvärden inom området. 

Kulturvärden 
Byn Finngruvan härstammar från finnbebyggelse som bröt mark här på 1600 talet. Myckelåsens fäbod 
ligger några kilometer norr om Finngruvan och har anor från medeltid. Sydväst om Finngruvan ligger 
en fäbodslämning vid namn Öjsmyrliden som enligt Länsstyrelsen fäbodsregister fanns markerad på 
en karta från 1347. Denna finns dock inte utsatt vare sig på Generalstabskartan från 1930- talet eller på 
dagens karta. 

Vad gäller Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har endast en förstagångsinventering gjorts 
i detta område. Detta betyder att man kan anta att det i området finns många fornlämningar som ej 
har registrerats. I södra delen av området finns en viss variation bland påträffade fornlämningar; 
fångstgropar, kolmilor och även en flottningsanläggning längs Lödran, medan det i norra delen är 
huvudsakligen kolmilor som påträffats.  

Historisk beskrivning 
Område har storskiftats 1861 och senare även genomgått laga skifte. Detta innebär att de äldre 
markstrukturerna inte längre används men att de i området fortfarande är delvis synliga bland annat 
som stensträngar. Det finns också fossila odlingslämningar runt dalgången där samhället Finngruvan 
ligger, vilket troligen har ett samband med samhällets uppkomst. Området har bedömts ha stort 
tidsdjup tack vare Finngruvans etablering och dess odlingsaktiviteter vilka har kontinuitet fram till 
idag. 

Området är ett skogsområde som till största delen utgörs av samfälligheter, några skogsområden ägs 
av skogsbolag medan marken runt Finngruvan är privatägd. Vad gäller kulturhistorisk läsbarhet finns 
det spår efter olika typer av markanvändning, sammanfattningsvis vittnar dessa om att skogen i 
området i ett kulturhistoriskt perspektiv nyttjats extensivt både som fäbodsskog och för skogsbruk.  

Turism/friluftsliv 
Längs kraftledningsträckningen i nordöstlig-sydvästlig riktning löper ett skoterspår.  

Inga specifika utsiktspunkter finns inom området. 

Infrastruktur 
Strax norr om området sträcker sig väg E 45 i öst-västlig riktning. 
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Från Finngruvan och söderut samt österut löper vägsträckning. 

Tvärs genom området i nordöstlig-sydvästlig riktning löper en kraftledning som ingår i det nationella 
stomnätet. 

Angränsande områden 
I söder angränsar området till riksintresse natur - Jugåskölen, Lödersjön, Pellkölen – bestående av ett 
myrkomplex med delar av bland annat höga ornitologiska värden och myrvariation. Detta område är 
också utpekat i Öp 2006 som Skog med naturvärden: Jugåskölen, Lödesjön och Pellkölen. 

Öster om området löper Vanåns dalgång mellan Venjan och Vansjön, samt Klittersjöarna, där bland 
annat de historiska byarna Kättbo, Landbobyn och Gävunda ligger. Detta område utgör riksintresse 
för kulturmiljö. 

Området gränsar också till ett område med pågående naturreservatbildning – Lödersjön – bestående 
av skogsmyrmosaik. I norr gränsar det till ett område som i Öp 2006 utpekas som Skog med 
naturvärden: Knubbfljoten. 

I Malung-Sälens kommun i väster ligger sjön Öjen med en skärgårdsliknande karaktär. 

 

Utsiktspunkterna Liss-Vålberget och Öjsberget ca en mil väster om området i Malung-Sälens 
kommun, vilka har utsikt österut över sjön Öjen, samt  Gävunda bedöms påverkas av etablering i 
område D. 

RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE D 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft. 

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 

Finngruvan och Myckelåsen med närområden har lång och intressant kulturhistoria som har stor 
betydelse för områdets platsidentitet. Detta bör beaktas vis eventuell tillståndsgivning, inte minst 
avseende anslutande etableringar ger upphov till en inringningseffekt på byarna. 

I områdets södra del bör uppmärksammas att området omges av områden med flera olika typer av 
restriktioner och skydd, vilket bör beaktas vid eventuell tillståndsgivning.  

Etableringar inom området kommer förmodligen att vara synliga från Venjan, Van, Kättbosjön, Säxen 
och Öjen, men framför allt från Gävunda och Gävundasjön som gränsar till området. 

Om vindkraft etableras i eller intill dalstråket som löper genom området hamnar etableringen i fokus 
för utblickar i Vansjöns längdriktning. Om tillstånd för etablering ges här bör grupper utformas som 
linjer med samma riktning som dalstråket eller som oregelbundna grupper (undvik linjär utformning 
av grupper som löper tvärs mot dalgångens riktning). 

Enligt ÖP 2006 bör skyddsområde skapas kring Finngruvans vattentäkt. Detta bör beaktas vid 
eventuell tillståndsgivning av vindkraftetablering. 
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Risk för inringning av Venjan och Venjansjön 
Med anledning av risk för så kallad inringningseffekt av Venjan och Venjansjön ska ansökan om 
etablering vid tillståndsgivningen relateras till vid det aktuella tillfället redan beviljade/tillståndsgivna 
etableringar på andra platser kring Venjan och Venjansjön, d v s främst i område A och B. 
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OMRÅDE E 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE E 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 556 ha och en karaktär som i inventeringen definierats som Skog med mindre 
dramatisk kupering samt högplatåer (SF), samt i områdets östra del Skog med höga och /dramatiskt 
kuperade berg (SD). Området är skogsklätt men inslaget av myrmarker är relativt stort vilket 
tillsammans med höjdpartierna ger möjlighet till utblickar inom området. Det finns inga starka 
riktningsgivare inom området, men närheten till Van och Vanån antyder en nord-sydlig riktning i 
förhållande till omgivande landskap. 

Naturvärden 
Inga specifika naturvärden finns definierade inom området. 

Kulturvärden 
Inga specifika kulturvärden finns definierade inom området. På Generalstabskartan från 1930 talet 
finns det en mindre fäbod med anslutande fäbodsstigar markerad vid Dammstjärnåsen. På 
terrängkartan finns det en byggnad markerad vid samma plats. 

Historisk beskrivning 
Område E storskiftades 1861 och har senare även genomgått laga skifte. Vad gäller själva 
etableringsområdet som ligger på en avgränsad och högt belägen del av en större samfällighet, saknas 
historiska dokumenterade spår.  På Generalstabskartan syns en mindre fäbod som via en fäbodsstig 
var knuten till Finnbodarnas fäbod vid sjön Van. 

Turism/friluftsliv 
En skoterled löper diagonalt genom området i nordvästlig-sydöstlig riktning. 

Inga specifika utsiktspunkter finns i området. 

Infrastruktur 
Ingen specifik infrastruktur finns i området. 

Angränsande områden 
Området ingår i en större samfällighet som har sitt ursprung i fäbodsmarker. Dessa bär fortfarande 
vissa spår av odlingsaktiviteter. I Gävunda/Nybodarna pågår dessa aktiviteter än idag. Detta är den 
främsta anledningen till att samfälligheten som helhet bedöms ha högt tidsdjup. Det som dock 
tydligast karaktäriserar samfälligheten är den höga läsbarheten av olika kulturhistoriska spår som 
finns runt Van och längs Vanån; från stenålderns fångstkultur fram till de nyligen använda 
fäbodsmiljöerna. 

Området ligger insprängt på en skogsbevuxen höjd mellan en mängd områden med dokumenterade 
och skyddade natur- och kulturvärden. Detta ger en sammantagen bild av att området har varit 
extensivt nyttjat av människan i ett långtidsperspektiv.  

I sydväst angränsar området till riksintresse natur - Jugåskölen, Lödersjön, Pellkölen – bestående av 
ett myrkomplex med delar av bland annat höga ornitologiska värden och myrvariation. Detta område 
är också utpekat i Öp 2006 som Skog med naturvärden. 

I nord-nordväst gränsar området till ett myrområde vilket ingår i naturvårdsprogram. Myren 
domineras av fattigkärr och rymmer ett rikt fågelliv. I väster angränsar området till ett område med 
pågående naturreservatsbildning – Lödersjön – bestående av skogsmyrmosaik. 
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Sjön Van och anslutande Vanån i öster utgör riksintresse för kultur motiverat av en fornlämningsmiljö 
vid en sjö ovanför högsta kustlinjen, som är representativ för bosättning tillhörande fångstkultur och 
med en kontinuitet som kan följas in i järnåldern. Denna består av en skogssjömiljö med flera 
strandnära boplatser av stenålderskaraktär, enstaka lågtekniska järnframställningsplatser samt ett 
större insjögravfält på en udde i sjön. I den norra delen, vid Vanån, finns ett fångstgropssystem. 
Miljön berör även Vansbro kommun. Sjön Van samt vattendraget Vanån med omgivning har värde 
för turism så som kanot-/kajakpaddling, fiske, dressin och bad. 

Etableringsområdet gränsar till Malung-Sälens kommun och Vansbro kommuner. 

Nordöst om området finns Gävunda vilken står i förbindelse med området genom en flack och 
förhållandevis bred dalgång som medför lång siktlinje. I denna dalgång löper skoterspår, dressinspår 
samt landsväg och mindre byar. 

RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE E 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft. 

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 

I ett platsperspektiv finns det ingen dokumenterad kulturhistorisk läsbarhet av vare sig natur- eller 
kulturhistorisk karaktär som påverkas av en vindkraftsetablering, annat än en mindre fäbod markerad 
på Generalstabskartan. Minnet av denna kan förstärkas vid en genomtänkt planering. 

Skoterleden som löper diagonalt genom etableringsområdet bör beaktas vid eventuell 
tillståndsgivning.  

Sett ur ett fjärrperspektiv kommer omgivande områdens kultur-, natur-, turism- och 
rekreationsvärden att kunna påverkas av en etablering. Vidare är skogen i omgivningarna gles då den 
till stora delar är belägen på myrmark vilket ökar synligheten av en etablering.  

Eventuella etableringar inom området kommer att vara synliga från myrmarker väster om området, 
samt från Vans östra strand. De kommer i fokus från vissa sträckor längs väg 64 och Vanån från 
Gävundasjön och söderut. De kommer förmodligen även att synas från Öjens västra strand samt från 
Venjansjön. 

Område E gränsar även till kommunerna Vansbro och Malung-Sälens kommun och kan påverka i ett 
fjärrperspektiv . 

Om man vid en etablering grupperar verk som ger riktningar bör dessa orienteras så att de följer Vans 
riktning. Riktningslösa grupper är dock att föredra i detta område. 

Endast en mindre väg löper genom området, vilket betyder att en etablering kommer att kräva en 
infrastrukturell utbyggnad. 
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OMRÅDE F/G 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE F/G 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 1161 ha och till övervägande del en karaktär som i inventeringen definierats 
som Skog med höga/eller dramatiskt kuperade berg (SD). Nordväst om området finns en karaktär 
som i inventeringen definierats som Skog med mindre dramatisk kupering samt högplatåer (SF). 
Området domineras av skogsmark med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker. 

Säliträdberget, beläget inom område G, är det högsta berget i Sollerö socken och i den bergiga och 
storkuperade trakten väster om Siljan. Från berget är utsikten storslagen åt alla håll.  

Landskapets  karaktär ger en  del utblickar.  

Riktningarna inom området är framförallt väst-östliga.  

Naturvärden 

Söder om område G finns ett naturskogsområde som i översiktsplanen benämns som Snf 19 Säxberg-
Fux Andersknallarna-Garberg. Säxberg och Fux-Andersknallarna är Natura 2000-områden. Fux-
Andersknallarna är dessutom naturreservat och består av barrskog och lövskog och bär på tecken från 
flera skogsbränder och här finns många sällsynta och hotade arter av växter och insekter. Gamla, 
murkna lövträd härbärgerar en rik insektsfauna som ger underlag för en artrik fågelpopulation. I 
närheten finns även två mindre biotopskyddsområden och inom område F finns ett 
naturvärdesobjekt. Det finns dessutom flertalet andra naturvärden i anslutning till de två områdena. 
Det finns även örnrevir inom båda områdena F och G. 

Säliträdberget, inom område G, och Sälsjöarna med Sälsjöåsen, strax väster om område G, är båda av 
intresse för friluftslivet.  

Friluftsvärden 

De båda vindbruksområdena gränsar till Riksintresse för friluftslivet F 13, Siljansområdet enligt 
Miljöbalken kap 3 samt till Riksintresse för Turism och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2 §. 
Siljansleden har sin sträckning strax norr om område F.  

Längs med E45 leder den idag nedlagda järnvägslinjen mellan Mora och Vansbro som utgjort en del 
av Inlandsbanan. Idag är det möjligt att hyra dressin för att färdas en del av sträckan av Inlandsbanan.  

Jugenåsen norr om E45, intill sjön Jugan, är naturreservat och ett populärt friluftsområde. 

Kulturvärden 

De föreslagna områdena F och G är till viss del synliga från Siljansfors bruk, som är en av få 
brukslämningar i Ovansiljansområdet och en kulturmiljö av övrigt intresse. Här finns ett 
flottningsmuseum och ett skogsmuseum som visar de gamla brukslämningarna och herrgården. I 
översiktsplanens rekommendationer för Siljansfors bruk anges att hänsyn bör tas till sambandet 
mellan bruket och omgivande naturmiljöer.  

När bruket var aktivt behövdes stora mängder kol och i anslutning till och inom de föreslagna 
områdena F och G finns ett hundratal fornlämningar, främst bestående av rester efter 
kolningsanläggningar, resmilor och tillhörande kolarkojor.  
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Nära område F finns fäboden Lindorna som är en kulturmiljö av övrigt intresse och består av en 
mindre relativt enhetlig fäbodmiljö. I närheten av områdena finns även flera andra fäbodar.  

Historisk beskrivning 
Området har lågt tidsdjup men delar av området har hög läsbarhet med spår av äldre 
markanvändning. Marken har i äldre tider delvis använts som fäbodsmark. 

MARKANVÄNDNING 

Dominerande markanvändning är skogsbruk. Området ingår i riksintresseområde för vindkraft. 

I området bedrivs jakt. 

Infrastruktur 

Norr om området går E45 och riksväg 26 i öst-västlig riktning. Inom området finns flera skogsbilvägar 
som leder till fäbodarna och de befintliga vindkraftverken på Säliträdberget. Längs med E45 går den 
idag nedlagda järnvägslinjen mellan Mora och Vansbro som utgjort en del av Inlandsbanan.  
 

RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE F/G 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft. Område F/G ligger i de så kallade 
randbergen som omger Siljan. Områdena är skogsbeklädda och ligger högt belägna i förhållande till 
omgivningen. Synligheten av eventuell etablering av vindkraft blir pga vegetationen begränsad ur ett 
platsperspektiv, men kan förmodas bli påtaglig från omkringliggande områden runt Siljan i såväl 
Rättviks och Leksands kommuner, samt inom Mora kommun från alla väderstreck runt platsen. Den 
visuella påverkan på det omgivande landskapet kring Siljan kan komma att påverka landskapets 
kultur- och rekreationsvärde. I områdena finns redan etablerade vindkraftverk och tillkommande 
verk ska anpassas efter dessa vad gäller färgsättning och höjd, dvs tillkommande verk ska ej överstiga 
150 meter i höjd. Tillkommande verk ska anpassas till befintliga väg- och ledningsstrukturer så att 
ytterligare påverkan i områdena minimeras. Risk för påverkan på försvarsmaktens intressen finns för 
den sydöstra delen av område F. Slutgiltigt ställningstagande om möjlighet till etablering av 
vindkraftverk i denna del får ske i kommande tillståndsprocess. 

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 
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OMRÅDE H 
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BESKRIVNING AV OMRÅDE H 

Landskapets topografi och karaktär 
Området har en yta av 387 ha och till övervägande del en karaktär som i inventeringen definierats 
som Skog med Höga och/eller dramatiskt kuperade berg (SD). Nordväst om området finns en 
karaktär som i inventeringen definierats som Höglänt skog med mindre dramatisk kupering (HSF).  

Bösjövardsberget har en högsta punkt på 688 m ö h och ligger ca 4 km väster om Näckådalen.  

Landskapets  karaktär ger en  del utblickar.  

Riktningarna inom området är framförallt nord - sydliga.  

Naturvärden 

Inom området förekommer inga skyddsområden eller områden av riksintresse. Strax norr och 
nordväst om området finns utpekade sumpskogar och/eller nyckelbiotoper. Drygt 3 km norr om 
området ligger Näcksjövardens naturreservat som är riksintresseområde för naturvården och natura 
2000-område. Ca 6 km sydväst från området ligger naturreservatet Hykjeberg. Bösjövarden är av 
”övrigt intresse” för naturvården. 

Området ligger som en del i ett större örnrevir. 

Friluftsvärden 

Inom området bedrivs jakt samt aktiviteter som skoteråkning och skidåkning.  

Inga riksintresseområden för rörligt friluftsliv förekommer inom området.  

Närmaste intresseområde för friluftslivet ligger norrut och omfattar Anjosvardens och Våmhuskölens 
naturreservat ca 10 km från området. 

Kulturvärden 

Inom området finns inget område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården eller registrerade 
fornlämningar. Ca 4 km öster om området ligger Näckådalen som är riksintresse för 
kulturmiljövården. Ca 10 km sydväst om området ligger fäbodstället Nybolet som även det är 
riksintresseområde för kulturmiljövården. Vid Bösjön finns blästbrukslämningar. 

Historisk beskrivning 
Området har lågt tidsdjup och en läsbarhet som definieras som medel.  

MARKANVÄNDNING 

Dominerande markanvändning är aktivt skogsbruk.  

I området bedrivs jakt. 

Infrastruktur 
Inom närområdet finns flera skogsbilvägar. 
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RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER FÖR OMRÅDE H 

Alla värden som beskrivits ovan, såväl inom som i angränsande områden, kan komma att påverkas 
visuellt eller på annat sätt genom etablering av vindkraft.  

Allmänt 
Alla identifierade intressen samt skydd inom området, samt angränsande till området, skall beaktas 
vid tillståndsgivning. 
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GENERELLA RESTRIKTIONER 

GENERELLA RESTRIKTIONER GÄLLANDE HÄNSYNSTAGANDE TILL BEFINTLIG 
BEBYGGELSE 

FORNLÄMNINGAR 

Vindkraftverk bör inte visuellt konkurrera med fasta, synliga fornlämningar eller värdefulla 
kulturelement. Lämpligt avstånd till fasta fornlämningar kan variera, beroende på fornlämningens art. 

Vad gäller Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering bör det påpekas att endast en 
förstagångsinventering har gjorts heltäckande över Mora kommun. I övrigt är det endast några få 
partiella reviderade inventeringar som gjorts, framför allt i samband med projektet Skog & Historia. 
Detta betyder att man kan anta att det i kommunen finns rikligt med fornlämningar som ej har 
registrerats men som man kan förvänta sig att stöta på vid exploateringar. Med tanke på den 
bristfälliga grundkunskapen om fornlämningar bör planerade etableringar föregås av en 
fältinventering för att klargöra situationen. 

BULLERPÅVERKAN 

Avstånd mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk skall vara sådant att följande ljudnivåer inte 
överskrids: 

• Invid fasad på bostadshus: 40 dB(A) 
• Vid arbetslokaler: 50 dB(A) 
• Vid områden planlagda för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv: 35 dB(A). 

Dessutom bör man, enligt rekommendationer från Naturvårdsverket, beakta risken med störningar 
från lågfrekvent ljud (vilket möte i dB(C) till skillnad från hörbart ljud) från större vindkraftverk. Det 
finns idag inga studier som visar att lågfrekvent ljud från vindkraftverken innebär någon störning för 
närboende. De verk som hittills uppförts och där viss forskning skett, är dock vanligen betydligt 
mindre än 1 MW. De större vindkraftverken som det planeras frö idag (2-3 MW) kan komma att avge 
mer lågfrekvent ljud. Naturvårdsverkets rekommendationer är därför, att man vid de större verken 
bör undersöka skillnaden mellan A-vägt och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget problem om den A-
vägda nivån är klart under riktvärdet samtidigt som skillnaden mellan det C-vägda och A-vägda 
värdet är mindre än cirka 15 dB. Om det däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. 

HÄNSYNSTAGANDE TILL BOSTADSBEBYGGELSE 

Särskilda restriktioner föreslås gälla med hänsyn till avståndet mellan vindkraftverk och bostadshus: 

• Avstånd till bostad skall vara minst 750 m i de fall vindkraftverket placeras söder eller väster 
om bostad, med hänsyn till utblickar från uteplatser samt övrig utevistelse på den vanligast 
frekventerade sidan av bostadsbyggnader. Undantag från detta kan göras där man efter 
särskild utredning kan konstatera att ingen konflikt uppstår med befintlig bebyggelse 
uteplatser. Avstånd från vindkraftverk till norr eller öster där om placerad bostad för dock 
ändå inte understiga 600 m. 
 

• Avstånd till vindkraftverk eller till grupper av vindkraftverk skall vara minst 1000 m där 
sammanhållen bebyggelse (i detta fall minst fem bostadshus med mindre än 100 m mellan 
huvudbyggnaderna) föreligger. 
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SKUGGPÅVERKAN 

Vid etablering bör eftersträvas att vindkraftverk inte placeras så att Boverkets riktvärde, om en verklig 
skuggtid på max 8 timmar per år respektive beräknad skuggtid på 30 timmar per år eller 30 minuter 
per dag, överskrids vid bostadsbebyggelse. En bedömning av risken för skuggstörning behöver dock 
göras i varje enskilt fall, beroende på framför allt tidpunkten för skuggning. Enligt miljöbalkens 
lokaliseringsprincip ska den plats väljas för en etablering där ändamålet uppnås med minsta påverkan 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

GENERELLA RESTRIKTIONER GÄLLANDE AVSTÅND TILL VÄGAR, JÄRNVÄGAR ETC 

Skyddsavstånd till europavägar, riksvägar och primära landsvägar är minst 2 gånger rotordiametern. 
Minsta avstånd till järnväg är motsvarande totalhöjd (inklusive rotor). 

GENERELLA RESTRIKTIONER GÄLLANDE HÄNSYN TILL SJÖFART, FLYG, 
TELETRAFIK, KRAFTLEDNING OCH TOTALFÖRSVAR 

Restriktioner med hänsyn till dessa aspekter låter sig inte här närmare specificeras, varför berörda 
myndigheter får inkomma med synpunkter i samband med varje enskild 
bygglovsprövning/tillståndsprövning. Samråd skall ske med Svenska kraftnät om vindkrafts-
anläggningar lokaliseras närmare än 200 meter från deras anläggningar. 

Objekt högra än 20 m utanför tätort och högre än 45 inom tätort skall remitteras till försvarsmakten. 

ÖVRIGA GENERELLA RESTRIKTIONER 

Vid all prövning ska det finnas med föreläggande om försiktighetsmått, till exempel återställande och 
nedmontering av verk vid avslutad drift. 

 

GENERELLA RESTRIKTIONER/RIKTLINJER GÄLLANDE 
DETALJPLACERING AV VINDKRAFTVERK OCH VINDKRAFTGRUPPER 

Följande riktlinjer gäller vid gruppering av vindkraftverk: 
 

• Grupper om minst tre verk är att föredra framför enstaka verk. 
 

• Verk bör placeras på ett avstånd av max sju rotordiametrar från varandra (för att ge en 
upplevelse av att de utgör en grupp). 
 

• Grupper av verk bör placeras på ett avstånd av minst 5 km från varandra (för att ge en 
upplevelse av att de utgör skilda grupper). 
 

• Grupper bör ordnas utifrån det specifika landskapliga sammanhanget och ha en tydlig 
geometrisk form, till exempel linje, båge eller box. 
 

• Den landskapsliga karaktäristik som utmärker olika delar av Mora kommun värnas bland 
annat genom att landskapliga gränser, rum och riktningar som topografi, skogsvolymer och 
infrastruktur ger upphov till, följs. Grupper bör placera i sin helhet inom ett och samma 
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landskapsrum. 
 

• Vid addering av nya verk till en befintlig grupp, skall de nya verken inordna sig i de 
befintliga verkens struktur. Om möjligt bör verk av samma storlek och typ väljas. 
 

• Vindkraftverk inom en grupp bör vara lika; det vill säga vara av samma typ, ha samma höjd, 
samma färgsättning samt rotera åt samma håll. Färgsättning av vindkraftverk bör ske med 
försiktighet. Svagt gråtonade verk är att föredra. Det är en fördel om vindkraftaggregatets 
transformatorstation är placerade inne i turbin- eller tornhuset och inte som fristående enhet. 
 
 

REKOMMENDATIONER VID ANSÖKAN OM ETABLERING 

INLEDNING 

I det följande lämnas rekommendationer till den som avser att ansöka om att få etablera vindkraft 
inom Mora kommun. Vid prövning kommer kommunen att i viss mån väga in huruvida den 
ansökande strävar efter att följa rekommendationerna. 
 

REKOMMENDATIONER ANGÅENDE LANDSKAPSANALYS 

Motivet att använda sig av en landskapsanalys är att förenkla den svåröverskådliga verkligheten och 
finna det som är viktigt i ett landskap. Landskapsanalysen kan utgöra ryggraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom den identifierar det omland, de värden och funktioner, samt 
intressen som berörs av ett projekt. Det blir alltså genom analysen lättare att identifiera det 
geografiska område inom vilket miljökonsekvenser av ett projekt ska analyseras. Genom denna 
avgränsning blir det också lättare att identifiera dem som berörs av projektet. Vidare kan 
landskapsanalysen snabbt ta fram ett underlag att föra dialog och samråd med omgivningen. 

Landskapsanalyser kan antingen utföras som bakgrundsanalys, d v s som en beskrivning av ett 
område. Analysen kan också genomföras som en riktad analys vilken är tydligt inriktad på att 
åskådliggöra en förändring i landskapet i syfte att styra och för att utgöra underlag för en lokalisering 
och utformning av t ex. vindkraftanläggningar. 

Om en landskapsanalys ska användas som stöd för avgöranden i ett vindkraftprojekt är det viktigt att: 

• analysen fångar landskapets karaktär, 
• analysen har en flexibel skala, 
• rum, riktningar och andra för orienteringen och karaktären viktiga aspekter identifieras, 
• landskapets funktion för olika användare identifieras, 
• olika värden tydliggörs i dialog med landskapets användare (boende, näringsidkare) och 

förvaltare (tjänstemän, planerare), 
• viktiga historiska samband och naturvärden beskrivs, 
• analysen är lättförståelig för berörda, 
• analysen arbetas fram i dialog, 
• analysen används som ett underlag för dialog och samråd om ett projekts påverkan på 

landskapet. 
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REKOMMENDATIONER ANGÅENDE DIALOG OCH SAMRÅD 

DIALOG 

Det går att föreställa sig omvärldsförändringar och konflikter. Det går att träna, öva och förbereda sig 
för att möta dem. Att ha kunskap om omvärlden är en förutsättning för att kunna förutse och 
identifiera hur omvärlden berörs av anläggningar och verksamhet. Genom att kommunicera med 
människor under planerings- eller förändringsprocesser skapas förutsättningar för förståelse för 
förändringarna. Genom att människors kunskap blir synliggjord i beslutsunderlag försäkrar man sig 
också om att de känner sig respekterade, vilket främjar deras tillit. 

Det är viktigt att skilja mellan omgivningens inställning till konkreta förändringar, t ex nya 
vindkraftverk, och den allmänna värderingen av vindkraften som energislag.  

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att förse någon med information och att föra en dialog. Att 
förse någon med information kan likställas med ett sätt att föra ut beslut istället för att i samråd 
utforma besluten. Information till stöd för en dialog som bygger på en förståelse av den berörda 
allmänhetens perspektiv kan påverka individens ställningstagande, genom att problemet tar form och 
valmöjligheter klargörs. Det är dock viktigt att olika alternativ betraktas utifrån olika perspektiv 
genom en aktiv dialog. 

 

SAMRÅD 

Det finns flera tunga argument för allmänhetens deltagande i beslutsprocesser: 

Lokal och erfarenhetsbaserad kunskap möjliggör bättre beslut (bredare och djupare 
kunskapsunderlag). Det är en medborgerlig rättighet (se PBL, MB och Århuskonventionen) att ha 
inflytande över de frågor som berör ens framtid. Deltagande skapar engagemang och skapar 
motivation, samt bör ses som en del av förankringsprocessen. Genomförandet av beslut underlättas av 
att de som berörs av beslutet varit med och utvecklat den kunskap som beslutet baseras på. 

Skall en miljökonsekvensutredning (MKB) göras bör denna spegla vad som framkommit under 
samrådsprocessen. Samråd på ett tidigt stadium och som genomsyrar 
miljökonsekvensbeskrivningsprocessen är också andemeningen i Miljöbalken.  

 

EXEMPEL PÅ METODER FÖR DIALOG OCH SAMRÅD 

Hemsida 
Tillhandahåller löpande information under projektets olika faser, samt stöttar dialogarbetet. Bör 
uppdateras regelbundet och illustreras med relevanta skisser, planer och foto. 

Samrådsgrupper 
Boende som berörs eller fokusgrupper med t ex. kvinnor, studerande, pensionärer, sommarboende 
som träffas ett antal gånger eller hur ofta man vill inom en viss tidsperiod och rapporterar sedan sina 
synpunkter till projektledningen. Dessa grupper har kontinuerlig kontakt med projektledningen. 
Arbetet läggs upp av grupperna själva som servas med arbetsunderlag från projektledningen och via 
hemsidan. 
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Enkäter/intervjuer 
Kan kombineras med utskick av informationsmaterial och distribueras vid informationsmöten eller 
andra aktiviteter. Enkät kan också läggas ut på hemsida och frågeställningarna förändras i takt med 
projektets utveckling. Enkätmaterial kan också medfölja arbetsunderlag till samrådsgrupperna som 
också informeras om andra frågeställningar som nya frågeställningar uppkommit i takt med 
projektets utveckling. Intervjuer kan genomföras med viktiga nyckelpersoner vilka representerar olika 
intressen.. 

Informationsmöten och bemannad utställning 
Informationsmöten kan användas för att inleda dialogen och informera om hur man tänker jobba. 
Möten kan kombineras med utställning och bemannade stationer där allmänheten möter projektets 
experter och ledning. 

Samråd med organisationer 
Information till och dialog med berörda organisationer. Kan också organiseras som 
samrådsgrupper/referensgrupper (se nedan). 

Workshops 
Möten med ett begränsat antal deltagare, där bakgrundsinformation tillhandahålles. Deltagarna delar 
upp sig i mindre grupper och diskuterar sakfrågor i detalj i syfte att bidra med sin kunskap för att 
finna lösningar på problem. 

Styrgrupper 
Involverar ett mindre antal grupper av människor med mer organiserad representation av särskilda 
intressen eller expertområden för att ge sakkunnig kunskap. 
. 

Trycksaker 
Trycksaker som behandlar följande kan framställas: 

• vad projektet innebär, 
• vilken eller vilka som är ansvariga, 
• tidplanering, 
• kartor, 
• hur man får mer information, 
• kontaktpersoner, 
• kommunikationens mål. 

Inbjudan till allmänheten att delta i en dialog kan kombineras med kortare frågor och svarstalong. 

Affischering och annonsering kan göras för att öka fokus på en broschyr eller en aktivitet. 
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REKOMMENDATIONER ANGÅENDE GRANNSAMVERKAN 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, har lanserat begreppet vindupptagningsområde 
kring ett vindkraftverk. Detta område utgörs av en cirkel med 4-5 rotordiameters radie kring 
vindkraftverket. Inom detta område kan ingen annan uppföra vindkraftverk utan att elproduktionen 
skulle påverkas negativt för båda verken. Det är då skäligt att den som upplåter mark till 
vindupptagningsområde för ett vindkraftverk också får markersättning i förhållande till upplåten 
mark. 

Den som upplåter mark där ett vindkraftverk placeras får ett engångsbelopp för markintrång i form 
av vägbyggen, ledningsdragning, fundamentbygge, kranuppställningsplats m.m. Därefter kan det 
utgå en årlig ersättning för bestående intrång i form av kraftverksplats, transformatorplats och vägar. 
Som ersättning för att upplåta mark inom vindupptagningsområdet kan det vara lämpligt att utgå 
från en procentsats av bruttointäkten att fördelas bland markägarna i relation till hur stor areal man 
bidrar med inom vindupptagningsområdet. Den stora fördelen med detta upplägg av 
markägarersättning är att man undviker osämja mellan grannar, liksom överklaganden. 

LRF rekommenderar också att delar av investeringen bör erbjudas markägare och boende i 
närområdet så att den lokala ekonomin (landsbygdsutveckling) kan få fördelar av 
vindkraftssatsningar. (Källa: Informationsmaterial från LRF Konsult) 

 

INFORMATION ANGÅENDE PRÖVNING AV 
VINDKRAFTANLÄGGNINGAR 

NYA REGLER 

Det nya lagförslaget ”Prövning av vindkraft” som trädde i kraft den 1 augusti 2009 förändrar och i 
stort förenklar hanteringen av tillståndsprövningen av vindkraft. Den samlade prövningen av 
vindkraftverken ska ske vid miljötillståndsprövningen. De tidigare kraven på detaljplan och bygglov 
tas i huvudsak bort i det fall uppförandet av vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. (En 
anläggning som har erhållit tillstånd måste inte dessutom söka bygglov.) Även för mindre 
vindkraftverk som inte kräver miljötillstånd slopas i regel kravet på detaljplan. Genom att det 
kommer att räcka med bygglov förenklas prövningen även för dessa. Det ska fortfarande finnas krav 
på detaljplan när vindkraft avses att uppföras i områden där det råder stor konkurrens om mark för 
bebyggelse eller anläggningar. Detta kan också vara aktuellt om det finns flera markägare med 
angränsade ägor som vill uppföra en större etablering. 
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Krav på tillstånd (till 
Länsstyrelsen) 

Krav på anmälan 
enligt MB (till 
kommunen) 

Krav på bygglov Krav på detaljplan 

Två eller flera verk där 
vart och ett av verken, 
inklusive rotorblad, är 
högre än 150 meter. 

Vindkraftverk som är 
högre än 50 meter. 

Vindkraftverk med en 
höjd inklusive 
rotorblad som är högre 
än 20 meter över 
markytan. 

Endast i de fall där 
vindkraftverk ska 
uppföras inom 
områden där det råder 
stor konkurrens om 
mark för byggnader 
och andra 
anläggningar. 

Sju eller flera verk där 
vart och ett, inkl 
rotorblad, är högre än 
120 meter. 

Två eller flera verk 
som står tillsammans. 

Vindkraftverk som 
placeras på ett avstånd 
till fastighetsgräns som 
är mindre än 
kraftverkets höjd. 

Tillämpas även om 
flera fastighetsägare 
med angränsande 
områden vill uppföra 
vindkraftverk. 

Varje verks om uppförs 
i en redan 
tillståndspliktig 
gruppstation. 

Varje tillkommande 
vindkraftverk som står 
tillsammans med ett 
annat vindkraftverk. 

Vindkraft som 
monteras fast på en 
byggnad. 

 

Varje tillkommande 
verk som tillsammans 
med redan uppförda 
innebär att man 
kommer upp till någon 
av tillståndsgränserna 
ovan. 

 

Vindkraftverk som har 
en vindturbin med en 
diameters om är större 
än tre meter. 

 

  

Bygglov krävs inte då 
en vindkrafts-
anläggning har 
tillstånd enligt 
miljöbalken. 

 

 

TILLSTÅNDSPRÖVNING 

För vilka vindkraftetableringar som kräver tillstånd, se tabell ovan. Tillståndsprövningen av 
vindkraftverk behandlas av Länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 
Vid tillstånd från Länsstyrelsen krävs inget bygglov från kommunen. Kommunen måste dock 
tillstyrka, annars kan tillstånd för en etablering inte meddelas. Kommunen bestämmer själv när under 
prövningsprocessen det ska beslutas om tillstyrkan eller avstyrkan. 
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Regeringen ska dock kunna tillåta en anläggning för vindkraft om det från nationell synpunkt är 
synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd.1 

I miljötillståndsärenden erfordras att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt MB utarbetas för 
projektet. En MKB kan behövas för att belysa konsekvenserna av en exploatering eller ett ingrepp, och 
därigenom bidra till ställningstagandet vilket intresse som ska ha företräde. Syftet med att en MKB 
görs till ett projekt kan också vara att försöka jämka och anpassa projektet till omgivningen, både 
utifrån fysiska och sociala aspekter. En MKB är ett dokument som arbetas fram i en process där 
projektet hela tiden anpassas till omgivningen. Genom denna anpassning ska de negativa effekter som 
exploateringen kan komma att medföra minskas. För att uppnå detta krävs en återkommande dialog 
med berörda parter. 

När en ansökan prövas enligt Miljöbalken sker detta bl a utifrån utgångspunkten att: 

”mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning.” (MB 3 kap. 1§) 

Om alltså t ex intresset naturvård och rekreation från en allmän synpunkt totalt sett innebär en bättre 
hushållning med landskapets resurser än intresset vindkraft skall det förstnämnda ges företräde. 
Samtidigt rymmer formuleringarna ”mest lämpade” och ”god hushållning” en stor tolkningsfrihet. En 
annan avvägningsaspekt återfinns i miljöbalkens tredje kapitel, andra paragraf: 

”Områden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan förändra områdets karaktär”. 

Denna paragraf kan tolkas så, att om landskapet är i hög grad opåverkat av moderna eller industriella 
företeelser, bör de natur- och kulturhistoriska intressena vägas tyngre än t ex elproduktions-intresset. 

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH DESS INNEHÅLL 

(se tabell ovan, för vilka etableringar som kräver anmälan enligt miljöbalken.) 

Anmälan görs hos kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. I Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd står följande att läsa under 25§: 

”En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att 
tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och 
miljöeffekter. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.” 

 

 

 

                                                           

1  http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/For-allmanheten/Nya-regler-for-
provning-av-vindkraft/ 
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I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sägs följande: 

25 a § En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, 

utöver det som anges i 25 § första stycket, innehålla: 

1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering, 

2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive 
rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse, 

3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från 
verksamheten, 

4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är 
reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, 

5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans 
med redan uppförda vindkraftverk, 

6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje 
vindkraftverk som omfattas av anmälan, 

7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och 
verksamheten, 

8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande 
och drift av anläggningen och verksamheten, 
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VINDBRUKSPLANENS INNEHÅLL OCH UPPBYGGNAD 

Mellanrum AB har tagit fram en koncepthandling. Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora har sedan 
bearbetat konceptförslaget fram till färdigt samrådsförslag. 

Vindbruksplanen är uppdelad i fem delar: 

Del A: Inledning 
Innehållet i Del A utgör underlag för Vindbruksplanens övriga delar, Del B-D. Här beskrivs bland 
annat vindbruksplanens syfte, avgränsningar samt hur arbetet har varit upplagt under framtagandet 
av planen. 

Del B: Förutsättningar 
Här presenteras de förutsättningar – politiska, landskapliga och skilda sakintressen - som ligger till 
grund för de avvägningar som görs i Del C för hur vindkraft på bästa sätt kan etableras i kommunen. 

Del C: Analys och bedömningar 
Med utgångspunkt i de förutsättningar – politiska, landskapliga och skilda sakintressen - som 
presenteras i Del B, förs i Del C en diskussion om hur olika värden och intressen kan vägas mot 
varandra i relation till en utbyggnad av vindkraft. Här redovisas kommunens viljeinriktning samt 
vilka områden som särskilt studerats utifrån en bedömning av lämpligheten för vindkraftsetablering. 

Del D: Planförslag med restriktioner och riktlinjer 
Här redovisas vilka områden som bedöms som lämpliga för etablering av vindkraft Här redogörs 
även för vilka restriktioner som måste beaktas då vindkraftetableringar planeras. Här lämnas även 
rekommendationer till den som avser att ansöka om att få etablera vindkraft i Mora kommun; t.ex. råd 
angående landskapsanalys, grannsamverkan, förankringsprocesser etc. Dessutom ges information om 
vad som gäller för olika typer av ansökningsärenden. 

Del E: Miljökonsekvensbeskrivning 
Denna del är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindbruksplanen för Mora kommun. Här 
analyseras konsekvenserna av de riktlinjer för vindkraftutbyggnad som presenteras i Del D. 

 

SYFTET MED EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) 

Vindbruksplanen är en tematisk fördjupning av Mora kommuns översiktsplan. Då en översiktsplan 
alltid antas medföra s.k. ”betydande miljöpåverkan” enligt 6 kap 11 § miljöbalken måste 
vindkraftsplanen miljöbedömas och därmed ha en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB ska 
beskriva de miljömässiga konsekvenserna av en planerad verksamhet eller exploatering. Genom den 
ska man så långt möjligt kunna förutsäga den miljöpåverkan som kan bli följden av den utveckling 
som planen ger förutsättningar för. Därigenom ska ställningstagande till vilket intresse eller anspråk 
som ska ha företräde underlättas. 

En MKB ska utvecklas under processens gång så att projektet/planen hela tiden anpassas till 
omgivningen. Genom denna anpassning ska de negativa effekter som den föreslagna förändringen 
kan komma att medföra minskas. För att uppnå detta krävs en återkommande dialog med berörda 
parter. Används MKB:n på rätt sätt är den ett verktyg för att behandla långsiktiga överväganden i en 
planeringsprocess. 
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Syftet med en MKB, och vad en sådan ska innehålla, anges i miljöbalkens kap 6. 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS OMFATTNING SAMT DESS 
BEGRÄNSNING 

Eftersom vindkraftsplanen är ett strategiskt planeringsdokument och därför endast översiktligt anger 
vad som kan komma att byggas samt var lokalisering sker, kan miljöpåverkan här endast behandlas i 
generella drag. En plan sätter ju endast ramarna för utvecklingen, och vad som i praktiken kommer att 
ske i landskapet är mycket svårt att veta i förväg. På grund av detta är det omöjligt att i detalj beskriva 
vilken påverkan vindkraftsetableringar kommer att ha på miljön i Mora kommun samt 
omkringliggande landskap. Denna MKB utgör således en övergripande bedömning och görs i det 
följande utifrån två olika utbyggnadsalternativ för utbygnad av vindkraft i Mora kommun. 

Miljökonsekvensbeskrivning för en tänkt etablering 
Vid tillståndsansökningar och konkreta etableringsförfrågningar ska enligt miljöbalken 
kompletterande, mer detaljerade, miljöbedömningar göras för den exakta placeringen av verken, för 
att synliggöra ytterligare miljöpåverkan. 

 

GENERELL, TÄNKBAR MILJÖPÅVERKAN 

I detta avsnitt tas  - på ett generellt plan - de tänkbara betydande miljökonsekvenser upp som 
etablering av vindkraft kan orsaka på de miljömässiga/landskapliga värden som finns i kommunen. 

Enligt reglerna om miljöbedömning i miljöbalken (se beskr. ovan) ska miljökonsekvensbeskrivningen 
identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
vindkraftplanen kan antas ge upphov till. Det gäller naturligtvis påverkan både i positiv och i negativ 
bemärkelse. 

I följande avsnitt diskuteras den miljöpåverkan som vindkraftsplanen indirekt skulle kunna tänkas 
medföra på: 

• luft och klimat 
• landskapsbild 
• bebyggelse och bostadsmiljöer 
• naturmiljövärden 
• kulturmiljövärden 
• rekreationsvärden, friluftsliv och turism 

 

PÅVERKAN PÅ LUFT OCH KLIMAT 

Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som tillgodoser flera viktiga aspekter på vad 
som krävs för en hållbar utveckling i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken (SOU 1999:75). 
Utbyggnad av vindkraften begränsar påverkan på miljön genom att den med vindkraft producerade 
elen kan ersätta el producerad i fossilbränsleeldade anläggningar. På detta sätt kan utsläpp av 
koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska minskas samt naturens resurser sparas genom bland 
annat minskad brytning av kol. 
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Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1999:75) producerar ett vindkraftverk på 1 MW ca 2,5 
GWh/år, vilket betyder att ett verk på 2 MW (en numera vanlig storlek på verk) kan producera ca 5 
GWh/år. Ett stort vindkraftverk kan således tillgodose behovet av hushållsel i ca 1000 villor varje år. 
För varje GWh el producerad med vindkraft kan dessutom utsläppen minskas med ca 1000 ton 
koldioxid, ca 1,2 ton svaveldioxid och ca 1 ton kväveoxider (förutsatt att den ersätter el producerad i 
fossilbränsleeldade anläggningar)(SOU 1999:75). Dessa beräkningar förutsätter förhållandevis goda 
vindförutsättningar. 

Trots att vindkraftverken i sig inte ger luftföroreningar när de används för elproduktion påverkar de 
ändå miljön negativt under tillverkning, uppförande, drift och avveckling. Miljöpåverkan är som 
störst när vindkraftverken byggs, då det går åt mycket energi för att producera allt material som 
kraftverken är uppbyggda av - speciellt de tyngre stålkonstruktionerna och aluminiumplåtar etc. som 
kräver stora mängder energi under tillverkningsprocessen. Till detta kommer sedan utsläpp från 
transporter och montering. Under drifttiden utgörs miljöpåverkan av resor och resursförbrukning i 
samband med underhåll. 

Även då vindkraften bidrar till den ovan nämnda miljöpåverkan är energianvändningen i dessa 
skeden så pass begränsad att utsläppen under verkets hela livscykel är mycket små jämfört med andra 
typer av elproduktionsmetoder. När vindkraftverk med torn av stål avvecklas kan de även till största 
delen återvinnas, vilket kan minska energiförbrukningen vid tillverkningen av kommande verk något. 
Hur stor miljöpåverkan är beror på ett flertal faktorer och det finns därför inga helt 
överensstämmande beräkningar på detta. Enligt naturvårdsverkets hemsida har utsläppen av 
koldioxid uppskattats till cirka en procent av motsvarande livscykelemissioner från en 
naturgasbaserad elproduktionsanläggning. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1999:75), med 
hänvisning till Vattenfalls livscykelanalyser för energislag i det svenska elsystemet, har ett modernt 
vindkraftverk efter ca 4 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika mycket energi som det går åt 
för dess tillverkning. Enligt samma källa visar livscykelanalyser att energiförbrukningen för 
tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av dess 
energiproduktion under livslängden. Motsvarande tal för t.ex. ett oljekondenskraftverk är ca 12 %. 
Enligt en beräkning gjord av ett annat energiföretag har ett för svenska förhållanden normalstort 
landbaserat vindkraftverk med en installerad effekt på max 2 MW producerat den energi som åtgår 
att tillverka alla delar till kraftverket inom ca 10 månader från idrifttagandet. Enligt en analys gjord av 
forskare inom energi (Cleveland, C. & Kubiszewski, I., 2006), producerar de vindkraftverk som finns 
idag under hela sin ekonomiska livstid (ca 25 år) i genomsnitt en mängd energi som är 18 gånger så 
stor som den energi som går åt för att bygga dem. Variationen mellan olika typer är dock mycket stor, 
åtminstone från en faktor 5 till en faktor 30, men denna faktor blir högre i takt med den tekniska 
utvecklingen på området och är större för större kraftverk. 

För att sammanfatta detta kan sägas att den negativa miljöpåverkan som vindkraftverken står för i 
form av energianvändning i de flesta fall har kompenserats efter 4-12 månader i drift, beroende på 
kraftverkets storlek, platsens vindförhållanden, etc. 

Den påverkan på luft och klimat som etablering av vindkraft i de områden som planen föreslår kan 
inte anses medföra betydande miljöpåverkan. 
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LANDSKAPSBILDEN 

TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN 

En av de större konsekvenserna av en utbyggnad av vindkraften är förändring av landskapsbilden. På 
grund av vindkraftverkens storlek påverkar de inte bara sin närmaste omgivning utan även miljön i 
ett större område. Placeras vindkraftverken t ex i skogsmiljö är påverkan på landskapsbilden betydligt 
mer påtaglig på långt håll än i den närmaste omgivningen eftersom verken på långt håll tydligt syns 
över trädtopparna, medan de på nära håll ofta döljs av träd. Påverkan på landskapsbilden kan ha 
både miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. 

Vid en energimässigt stor utbyggnad av vindkraftverk, blir påverkan på landskapsbilden påtaglig 
genom den - jämfört med andra typer av energianläggningar - stora ytåtgången per producerad kWh 
(SOU 1999:75). För att säkerställa att skilda vindkraftsgrupper/verk i landskapet inte läses samman till 
en stor vindkraftsetablering, bör ett visst avstånd hållas mellan olika grupper/verk. Olika länsstyrelser 
i landet har olika rekommendationer i denna fråga, men ofta anges avstånd om mellan 3 och 5 km 
som lämpligt minsta avstånd. Vid etablering ska dock även landskapets förutsättningar som t ex 
skala, topografi och vegetation beaktas. 

Hur pass stor den visuella tåligheten hos landskapet är gentemot en förändring beror naturligtvis på 
vilken förändring som avses. Vindkraftverk utgör i princip alltid tydliga element i landskapet. Ett 
vindkraftverk behöver för att vara lönsamt stå vindexponerat, d v s i öppna områden, och/eller 
dessutom gärna högt placerat. Det utgör också en kontrast vad gäller färg och form gentemot 
landskapet och dessutom drar de roterande turbinbladen ytterligare till sig blickarna. Det kan även ge 
upphov till ljud, skuggor och reflexer. Ibland kan det fordras nya luftledningar för att ansluta verken 
till elnätet. Till verken behöver ofta vägar för anläggning och underhåll byggas, alternativt att befintlig 
vägstruktur breddas och stärks. 

Framför allt har vindkraftverk en mycket stor skala även om de tar liten plats rent ytmässigt. Om ett 
vindkraftverk står nära andra objekt av mer mänsklig skala kan verket lätt bli dominant, och t ex ett 
kyrktorn som annars uppfattas som högt kan plötsligt kännas litet. 

Ett landskap kan allmänt upplevas som visuellt känsligt av många anledningar. Landskapet kan 
exempelvis ha en ålderdomlig karaktär eller ha något som gör det unikt ur någon annan aspekt. I 
extremt homogena landskap (t ex en vidsträckt hed) kan nya tillägg, som avviker från omgivningen, 
mycket lätt ta all uppmärksamhet och bryta den upplevda helheten. Även i komplexa, småbrutna 
landskap kan vissa nya tillägg lätt störa harmonin. Det finns följaktligen ingen helt övergripande 
sanning om vilka landskap som är tåliga eller känsliga för den typ av exploatering som vindkraft 
utgör. Det beror istället bland annat på vilket specifikt landskap det handlar om och på etableringens 
storlek och utformning. 

Då vi människor rör oss längs vägar kan vägnätets karaktär vara en mycket viktig del i upplevelsen av 
ett landskap. Vid etablering av vindkraft kan småskaliga vägnät riskera att förändras genom bland 
annat breddning, nyanläggning och uträtning. Förändringar som kan medföra att den variation, 
detaljrikedom och landskapsanknytning som många gamla slingrande vägar har går förlorad. 
Noggrann planering av de effekter som hela anläggningen, inklusive de åtgärder som krävs vid 
byggnation av vindkraftverken, ger upphov till är därför viktig. 

När det gäller upplevelsen av en vindkraftsetablering från vägarna är det inte bara de estetiska 
aspekterna som behöver beaktas, utan även aspekterna för säkerheten. Med en genomtänkt placering 
av verken kan en vindkraftsetablering underlätta trafikanternas orientering, men placeras de däremot 
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exempelvis i en olämplig siktlinje, där de minskar trafikanternas uppmärksamhet på en 
trafiksituation, kan de istället utgöra en fara. 

Upplevelsen av vindkraftverk påverkas dock inte enbart av de rent fysiska lösningarna för verkens 
placering, utan även i hög grad av betraktarens uppfattning om verkens funktion och ändamål. En 
välvillig inställning till vindkraften främjar en positiv upplevelse liksom en negativ inställning medför 
en större risk för att man ska uppleva en vindkraftetablering som en störning. Sett utifrån denna 
problematik kan ett brett ägande vara en liten del av lösningen, eftersom fler personer i kommunen då 
får möjlighet att få personlig förtjänst av vindkraften. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LANDSKAPSBILDEN VID VINDKRAFTSPLANERING 

Att anpassa en exploatering till landskapets skala och komplexitet kan i första steget innebära att 
försöka lokalisera ingreppet till en typ av landskap som har förutsättningar för att visuellt tåla och 
harmoniera med exploateringens karaktär. Om man inte har denna valmöjlighet i platsvalet bör man 
undersöka hur anläggningen kan utformas för att så långt möjligt ansluta till det aktuella landskapets 
skala och komplexitet.  

Vid etablering av vindkraft är det även angeläget att man försöker anpassa etableringen så att den 
understryker landskapets befintliga strukturer, inte förtar dem. 

Ett redskap för att kunna undgå att vindkraftetableringar väsentligt förändrar landskapets 
övergripande karaktär är att anpassa vindkraftsgrupperna till de landskapselement som är väsentliga 
för orienteringen i landskapet. 

Vad gäller de landskapsgränser som redovisas i vindkraftsplanens analys är det lämpligt att 
respektera dessa gränser och endast under mycket speciella omständigheter placera grupper av 
vindkraftverk så att de sträcker sig tvärs dessa gränser. De existerande landskapsrummen bör på 
motsvarande sätt understrykas. Vid placering av en vindkraftsgrupp i delar av kommunen med 
tydliga landskapsrum, är det viktigt att grupper av verk placeras i sin helhet inom samma 
landskapsrum och inte sträcker sig över flera landskapsrum, varvid den befintliga rumsstrukturen 
rubbas. 
 

BEBYGGELSE OCH BOENDEMILJÖER 

TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH BOENDEMILJÖER 

De ljud som kan uppkomma när vindkraftverket är i drift är huvudsakligen aerodynamiska ljud som 
genereras när rotorbladen passerar förbi tornet. Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som 
alstras av vinden i vegetation av olika slag. Att just vindkraftverkens ljud kan upplevas störande beror 
främst på dess ojämna karaktär där styrkan hela tiden ökar och minskar och därför lätt uppfattas av 
örat. Moderna vindkraftverk avger däremot inte något nämnvärt gnisselljud eller maskinbuller såvida 
det inte uppstått fel i verket. 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för bullerpåverkan ska avståndet mellan bostadsbebyggelse och 
vindkraftverk vara sådant att en ljudnivå på 40dB (A) (ekvivalent nivå gäller som riktvärde) invid 
fasaden inte överskrids. Vid arbetslokaler gäller 50 dB(A) och vid områden planlagda för 
fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv gäller 35 dB(A). Dessa ljudnivåer är låga i jämförelse med bil-, 
flyg- och tågtrafik, men kan ändå upplevas som störande på grund av ljudets karaktär och beroende 
på sammanhanget. 
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En studie, redovisad i naturvårdsverkets skrift om vindkraftens miljöpåverkan, har till exempel visat 
att människors boendemiljö påverkar i vilken utsträckning de upplever ljuden från vindkraftverk som 
störande. Människor boende på landet upplever exempelvis sig störda i större utsträckning än de som 
bor i tätorter. Förklaringen kan vara att tätortsmiljön normalt är mer stökig, både visuellt och 
ljudmässigt. En annan faktor som kan påverka om ljudet upplevs som störande är om vindkraftverket 
är synligt. Ser man vindkraftverket från bostaden ökar risken för störning eftersom ögat dras till det 
som rör sig och ljudet då kan uppmärksammas i högre grad. 

Förutom att beakta det hörbara ljudet från vindkraftverk bör man, enligt rekommendationer från 
Naturvårdsverket, beakta risken med störningar från lågfrekvent ljud (vilket mäts i dB(C)) från större 
vindkraftverk. Rekommendationen är att man vid större verk bör undersöka skillnaden mellan A-vägt 
och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget problem om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet 
samtidigt som skillnaden mellan det C-vägda och A-vägda värdet är mindre än cirka 15 dB. Om det 
däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. 

Vid soligt väder kan periodiska skuggor från vindkraftverk uppstå, vilka kan vara mycket störande 
för dem som permanent uppehåller sig, lever eller arbetar på platsen. Mer exakt handlar det om 
rytmiskt fladdrande slagskuggor från vindkraftverkets rotorblad som kan uppträda på mycket stora 
avstånd från verket. Skuggstörningen påverkas av väder, vindriktning, solstånd, topografi och 
anläggningens drifttid. Även solljus som ger reflexer mot framförallt rotorbladen kan vara störande. 
Dessa problem kan förebyggas genom bra planering av vindkraftverkens placeringar och ska därför 
inte behöva förekomma. Enligt Boverkets rekommendationer ska vindkraftverk placeras så att en 
verklig skuggtid på max 8 timmar per år respektive beräknad skuggtid på 30 timmar per år eller 30 
minuter per dag inte överskrids vid bostadsbebyggelse. 

En annan aspekt är de positionsljus som nattetid lyser från maskinhusets topp. Vid totalhöjder från 45 
till 150 m är positionsljuset utformat som ett långsamt blinkande medelintensivt rött ljus. Vid 
totalhöjder över 150 m ska verk dessutom förses med ett blinkande högintensivt vitt ljus. För grupper 
med verk över 150 meter räcker det dock att verken i ytterkanterna förses med högintensivt ljus. 
Särskilt det högintensiva blixtljuset kan upplevas som störande av kringboende. I landskap som i 
övrigt är utan belysning kan ljus från vindkraftverk bli nya orienteringspunkter i gryning, skymning 
och mörker. 

Det diskuteras ibland huruvida vindkraften kan påverka människors hälsa. Bland tänkbara negativa 
hälsoaspekter som nämns i diskussionen förekommer främst påverkan från lågfrekventa ljud, men 
även aspekten att det skulle kunna bidra till stress att se vindkraftverk snurra i en iövrigt rofylld 
omgivning. Det finns ytterst lite forskning på området, och i varje fall inga studier som har kunnat 
belägga några negativa hälsokonsekvenser. I sammanhanget måste man också beakta de minskade 
utsläpp, med därtill hörande positiva effekter för folkhälsan, som det torde innebära att el produceras 
med vindkraft istället för med fossilbränslebaserad teknik. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK I ANSLUTNING TILL 
BEBYGGELSE & BOENDEMILJÖER 

För att undvika att boende i kommunen störs av vindkraftverkens ljudalstring och/eller skuggreflexer 
bör de placeras så att Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer/rekommendationer följs. En 
bedömning av risken för skuggstörning bör göras i varje enskilt fall, framför allt med avseende på 
tidpunkt för skuggning. Enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip ska den plats väljas för en etablering 
där ändamålet uppnås med minsta påverkan och olägenhet för människors hälsa och miljön. Om 
vindkraftverken placeras så att rörliga skuggor kan komma att överstiga 8 timmar verklig skuggtid 
per år eller 30 minuter/dag bör verken förses med teknisk utrustning (avstängningsmekanism) som 
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begränsar skuggpåverkan till dessa nivåer. 
 

NATURMILJÖ 

TÄNKBAR MILJÖPÅVERKAN PÅ LANDSKAPETS NATURVÄRDEN 

Vindkraften har som syfte att producera el på ett förnyelsebart och miljövänligt sätt, vilket i ett större 
perspektiv verkar i positiv riktning när det gäller att bevara värdefulla naturmiljöer. Exempelvis kan 
utsläppen av ämnen som orsakar försurning reduceras om fossilbränsleproducerad el ersätts med el 
producerad av vindkraft, vilket i sin tur är en del i att stoppa minskningen av den biologiska 
mångfalden i många naturområden. Emellertid kan vindkraften i ett lokalt perspektiv även hota 
naturvärden på flera sätt. 

Den negativa fysiska påverkan på naturmiljöer från etablering av vindkraft kommer främst från de 
anläggningsarbeten som fordras vid byggandet av verken och dess angöringsvägar. 
Anläggningsarbetena innebär bland annat förstärkning och eventuellt uträtning/nybyggnation av 
vägar, anläggning av vändplatser vid etableringsplatsen, schaktning för fundament samt byggnation 
av transformatorhus och vindkraftverk. Denna fysiska påverkan kan bland annat medföra ändringar i 
de hydrologiska förhållandena i området, både tillfälligt och permanent, vilket vissa naturvärden kan 
vara mycket känsliga för. Det kan exempelvis handla om sänkning eller höjning av vattenståndet, 
ändring av markens beskaffenhet, grumling eller annan förändring av vattnet, etc. I värsta fall kan en 
etablering orsaka att hela system i närheten som är känsliga för sådana förändringar skadas. Vid 
konkreta etableringsförfrågningar bör därför noggranna studier göras för att undvika negativ 
påverkan på känsliga mark- och vattenområden. 

Anläggningen innebär ofta även en viss avverkning av träd längs vägarna och på platsen för 
vindkraftverket. Noggrann planering av angöringsvägarna och placeringen av verken bör därför 
göras för att undvika att bevarandevärda/viktiga träd fälls. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK MED TANKE PÅ 
NATURVÄRDEN 

Vid närmare studier av de för vindkraft lämpliga områdena i kommunen kan det visa sig finnas 
våtmarker som kan påverkas negativt vid etablering av vindkraft, då dessa marker är speciellt 
känsliga för hydrologiska förändringar och avverkning i kantzonernas skog. Eftersom 
vindkraftverken kräver goda grundläggningsförhållanden är dessa marker av byggnadsmässiga skäl 
dock ofta inte intressanta för direkta placeringar. Vid etablering av vindkraftverk nära våtmarker bör 
dock lednings- och vägdragning genom dessa marker undvikas. I närheten av värdefulla våtmarker 
kan exempelvis skyddszon/försiktighetsavstånd användas. 

Förutom den rent fysiska påverkan på naturvärden bör också fogas risken att moderna och storskaliga 
vindkraftverk kan påverka den mänskliga upplevelsen av värdefulla naturmiljöer. På avstånd kan fler 
vindkraftverk eller grupper av verk synas samtidigt och ge ett större intryck på upplevelsen. Vyer ut 
över landskapet kan därmed drastiskt förändras vid större vindkraftsetableringar. I skogsklädda 
miljöer minskas dock närliggande vindkraftverks synlighet från många platser eftersom de döljs av 
vegetationen och terrängen. I de värdefulla naturmiljöer som utgörs av skog kan därför etablering av 
vindkraft påverka upplevelsen av värdet på platsen mindre än en etablering skulle göra i mer öppet 
landskap. 
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TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ DJURLIVET 

Med en etablering av vindkraft finns också risk för att djurlivet påverkas. När det gäller risken att djur 
ska kollidera med vindkraftverkens rotorblad handlar det framförallt om fåglar och fladdermöss. En 
studie, redovisad i Naturvårdsverkets skrift om vindkraftens miljöpåverkan, visar dock att verken 
syns bättre för fåglar än för människor, speciellt på korta avstånd. Synligheten varierar dock kraftigt 
med väder, tidpunkt, årstid, riktning och avstånd. Studier visar även på att etablering av 
vindkraftverk medför risk för att vissa arter kan upphöra att söka föda, rasta eller häcka nära verken 
(Hötker et al, 2006). 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK MED TANKE PÅ 
DJURLIVET 

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) anser att kunskapsläget vad gäller effekterna på fågellivet vid 
en vindkraftutbyggnad är bristfälliga. Utifrån nuvarande kunskap ser föreningen risker för påverkan 
på fågellivet. Främst gäller detta: 

• förlust av viktiga häckningsplatser för hänsynskrävande eller hotade arter, men även viktiga 
rastplatser, 

• födosöksområden och övervintringsområden, 
• kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk, 
• populationsnedgångar hos vissa arter, eller oönskade förflyttningar av arter/populationer till 

andra områden. 

SOF anser att de enda områden, ur naturvårdshänseende, som är relativ säkra i nuläget är redan hårt 
kulturpåverkade områden, t ex hamn- o industriområden. Mer ingående studier bör följaktligen göras 
i områden aktuella för vindkraft för att undvika etablering i flyttstråk och/eller områden som är 
viktiga för fåglar och fladdermöss. 

TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ OMRÅDEN MED OLIKA SKYDD OCH ANDRA TYPER AV 
BEVARANDEVÄRDEN 

Områden med olika skydd, exempelvis Natura 2000, biotopskydd, strandskydd etc, bör alltid 
föranleda utökad prövning av ett områdes lämplighet för vindkraft. I de flesta fall krävs dessutom 
dispens från eller upphävande av områdesskyddet vid uppförande av vindkraftverk. Vid planerandet 
av en vindkraftsetablering ska de bevarandevärden avseende naturvård som nämns ovan beaktas. 
Detta innebär inte att vindkraftsetablering per automatik skulle vara omöjlig i de skyddade områdena; 
i vissa fall bör samordning istället kunna ske. 

I flera av de i planen utpekade lämpliga områdena för vindkraft kan det vid närmare studier visa sig 
föreligga detaljerade bevarandevärden, såsom nyckelbiotoper eller andra värden som är viktiga för 
vissa arter eller miljöer. Det är därför viktigt att vid en konkret etableringsförfrågan inventera och 
bedöma de aktuella områdena för att undvika en negativ miljöpåverkan. Som regel bör vindkraft 
undvikas i de mindre områden där känslig och värdefull flora och fauna kan påverkas negativt. För 
att ytterligare skydda extra känsliga områden kan etablering ske med skyddszoner/respektavstånd. 
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KULTURMILJÖVÄRDEN 

TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖVÄRDEN 

Vår individuella bakgrund och kunskap påverkar upplevelsen och förståelsen av sambandet mellan 
landskapets beståndsdelar och användning. Många av landskapets beståndsdelar har sitt ursprung i 
äldre tider. Kyrkor, broar, skorstenar och t o m kraftledningar har allt eftersom kommit att betyda 
något för oss. De kan t ex fungera som landmärken eller väcka minnen och ge oss en identitet. Det är 
alltså viktigt och värdefullt att den historiska kontinuiteten i landskapet inte skadas. Förutom risken 
att anläggningsarbeten fysiskt kan skada äldre lämningar finns också risken att olämpligt placerade 
vindkraftverk negativt kan påverka upplevelsen av värdefulla historiska miljöer. 

Även utanför ett geografiskt definierat område med kulturmiljövärden, kan en etablering medföra en 
avsevärd påverkan på upplevelsen av området p g a verkens synlighet på långa avstånd. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK I ANSLUTNING TILL 
KULTURMILJÖVÄRDEN 

De bevarandevärden avseende kulturmiljö som nämns ovan måste beaktas i planerandet för 
vindkraften. Detta innebär dock inte att vindkraft per automatik skulle vara omöjlig att etablera i 
kulturmiljöområden, utan att samordning i vissa fall istället bör ske. 

Precis som för naturvärdena kan det vid närmare inventeringar visa sig föreligga detaljerade 
bevarandevärden för kulturmiljön i de områden som i vindkraftsplanen utpekats som lämpliga för 
vindkraftsetablering. Påverkan på olika historiska lager som finns i landskapet kan därför först 
bedömas då vi vet de enskilda vindkraftverkens exakta placering. Placeringen bör som regel ske så att 
negativ påverkan på de bevarandevärden som finns i landskapet undviks, både i ett plats- och 
fjärrperspektiv. Detta innefattar även att förändringar i äldre vägnät som är väsentliga för landskapets 
karaktär - och upplevelsen av det - bör undvikas. 

Utbyggnad av vindkraften i kommunen bidrar till att minska utsläpp från fossilbränsleproducerad el 
som kan skada vissa kulturmiljövärden genom korrosion och dylikt. Vindkraftsetablering medför 
därför inte bara negativ påverkan utan bidrar även till bevarandet av värdefulla föremål, byggnader, 
etc. Genom en genomtänkt och välanpassad lokalisering av vindkraftverk i förhållande till viktiga 
kulturmiljöområden, kan det vara tänkbart att den kontrast vindkraftverken utgör kan framhäva 
historiska platser och objekt. 
 

REKREATIONSVÄRDEN, FRILUFTSLIV OCH TURISM 

TÄNKBAR PÅVERKAN PÅ REKREATIONSVÄRDEN, FRILUFTSLIV & TURISM 

Begreppen friluftsliv, rekreation och turism är ord som tangerar varandra, men som ändå rymmer 
vissa inbördes olikheter när man diskuterar vad vindkraften medför för påverkan. Som turist befinner 
man sig under en begränsad tid i landskap som man vanligtvis inte är bekant med. Samtidigt ligger 
det i turismens natur att det finns någon form av värde som utövar en attraktivitet vilken medför att 
utomstående väljer att besöka platsen eller området. Denna dragningskraft kan ha sitt ursprung i 
enskilda natur-, kultur- eller aktivitetsvärden, eller i landskapet som helhet med den karaktär som 
präglar platsen eller området.  

Vardagsrekreationen, däremot, försiggår ofta i områden där man är hemtam och vistas ofta. 
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Viktigt i bedömningen av hur en vindkraftetablering påverkar besöksnäringen och friluftslivet är det 
faktum att vad som i en vardagssituation upplevs som alltför dominant och störande vid ett enstaka 
besök kan upplevas som något fascinerande (mer om detta kan läsas i ”Den visuella 
störningsupplevelsen från vindkraftverk”, Mellanrum Landskapsarkitekter 2002). Stora, mäktiga 
vindkraftverk kan mycket väl av tillfälliga besökare upplevas som en intressant och positiv 
upplevelse. Förhållandet är troligtvis ofta annorlunda för den som upplever verken mer regelbundet. 

Om däremot den tillfällige besökaren har en förväntan att landskapet ska vara ”orört” eller 
ålderdomligt kan vindkraftverk förstås också upplevas som något negativt. En viktig aspekt för den 
som rör sig i skog och mark är ofta att omgivningen ska vara fri från vardagslivets hets och brus. Att i 
detta sammanhang se och dessutom höra stora vindkraftverk kan därför upplevas som negativt. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK I ANSLUTNING TILL 
REKREATIONSVÄRDEN, FRILUFTSLIV & TURISM 

Områden som är av riksintresse för friluftslivet och turismen samt så kallade tysta områden anses ofta 
mindre lämpade för vindkraft. Detta kan också i vissa fall gälla etablering i angränsande områden, 
eftersom vindkraftverk p g a sin skala påverkar landskapet på långa avstånd. Detta innebär dock inte 
att vindkraft per automatik skulle vara omöjlig att etablera i dessa områden, men att konsekvenserna 
av en vindkraftsetablering i dessa områden bör studeras mer ingående vid konkreta 
etableringsförslag. 

 

KONSEKVENSER I FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖKVALITETSMÅL 

MILJÖKVALITETSMÅLEN 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för nationen som beskriver den kvalitet och det 
tillstånd vår miljö ska ha för att vara ekologiskt hållbar på lång sikt. Miljömålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans, levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 
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15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Genom en utbyggnad av vindkraften påverkas miljömålen på olika sätt, både positivt och negativt. 
Vindkraften har som syfte att producera el på ett förnyelsebart och miljövänligt sätt, vilket innebär att 
den är en del i uppfyllandet av flera av målen om den ersätter elproduktion med fossila bränslen. 

Tas inte tillräcklig hänsyn till de fysiska och upplevelsemässiga effekter som vindkraften kan orsaka 
kan den dock även påverka flera av målen negativt. Lokalt kan den negativa miljöpåverkan vara mer 
påtaglig eftersom den positiva miljöpåverkan till största delen är en del i ett större regionalt och 
globalt sammanhang. Under kommande rubriker beskrivs vindkraftens påverkan på miljömålen. Då 
miljömålen ’giftfri miljö’ (4), ’skyddande ozonskikt’ (5), ’säker strålmiljö’ (6), ’ingen övergödning’ (7) 
och ’grundvatten av god kvalitet’ (9) inte påverkas av vindkraften behandlas de inte här. Målen 
’storslagen fjällmiljö’ (14) och ’hav i balans, levande kust och skärgård’ (10) är av naturliga skäl inte 
heller relevant att ta upp här. 
 

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 1, 2 OCH 3 

Utsläpp från transport, industri, jordbruk och energianläggningar påverkar vårt klimat och luften som 
omger oss. I naturen kan dessa bland annat orsaka försurning, vilket ger en mängd negativa effekter 
på våra naturvärden och sjöar. Genom en utbyggnad av vindkraften kan utsläppen av växthusgaser 
och föroreningar från energisektorn reduceras. Etablering av vindkraft har således en positiv effekt på 
dessa miljömål genom att den negativa miljöpåverkan som utsläppen orsakar minskas. 
Vindkraftsplanen är en del i den långsiktiga övergången till förnybar och miljövänlig 
energiproduktion i kommunen och därmed även en del i steget mot att uppnå dessa miljömål. 
 

PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 8, 11, 12, 13, 15 OCH 16 

Utan en genomtänkt planering och lokalisering av vindkraften i kommunen finns stor risk för att 
betydelsefulla värden i landskapet påverkas negativt. Placeras vindkraftverken utan hänsyn till 
boendemiljöer, biotoper och bevarandevärden för natur- och kulturmiljön kan utbyggnaden ge stora 
negativa effekter på dessa miljömål. Vindbruksplanen är här ett steg i rätt riktning genom att den 
sätter upp en övergripande strategi för hur dessa negativa effekter ska kunna minimeras. Trots detta 
är det dock omöjligt att helt undvika en negativ påverkan på dessa miljömål eftersom större 
etableringar av vindkraft innebär relativt stora ingrepp i landskapet. 

 

KONSEKVENSER UTIFRÅN OLIKA UTBYGGNADSALTERNATIV 

INLEDNING 

I enlighet med miljöbalkens sjätte kapitel ska en miljöbedömning innehålla identifiering, beskrivning 
och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte, mål och geografiska räckvidd. 
Genom alternativen ska således vindkraftsplanens mål om ett optimalt utnyttjande av vindenergin 
där andra värden och möjligheter inte påverkas mer än absolut nödvändigt, på olika sätt kunna 
uppnås. Ett av alternativen ska vara ett så kallat nollalternativ; en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om planen inte antas. 
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GRUNDLÄGGANDE MÅL FÖR KOMMUNENS UTVECKLING 

Mora kommuns översiktsplan slår fast att kommunen är positiv till vindkraft i den mån vindkraften 
inte står i konflikt med andra väsentliga intressen. I ÖP deklareras också att kommunens målsättning 
är att näringsliv och turism ska utvecklas och stärkas. Vidare deklareras att kommunens planering ska 
inriktas på långsiktigt hållbar utveckling, där bygdens kultur- och naturvärden är viktiga tillgångar. 
Den befintliga skrivningen i översiktsplanen att ”Ur landskapsbildssynpunkt och med hänsyn till 
natur- och kulturvärden bör vindkraft inte tillåtas intill horisontlinjen synlig från Siljansringen" 
föreslås genom detta fördjupningsarbete ändras till”….bör endast en begränsad utbyggnad tillåtas 
intill horisontlinjen…”.  

Enligt kommunens översiktsplan är Siljansbygden den största turistdestinationen i Sverige utanför de 
tre storstadsområdena. 

Även under riktlinjerna för näringsliv och arbetsplatser i översiktsplanen anges att turismens 
möjligheter ska tas tillvara. 

I Energiplan för Mora kommun 2007-2010 slås fast att utvinning och produktion av förnybar energi bör 
öka. Vad gäller produktion framhålls möjligheten till ökad biobränslemarknad. I Energiplanen är det 
framför allt besparingsåtgärder som framhålls som strategi för energipolitiken framöver. 

Mot bakgrund av dessa mål i ÖP, är utgångspunkten i det metodiska upplägget av vindbruksplanen 
att framför allt undersöka hur eventuell etablering av vindkraft i landskapet i kommunen kan komma 
att påverka natur- och kulturvärden samt värden av betydelse för turismen. 

PLANERINGSUNDERLAG 

Landskapet i kommunen idag omfattas i stor omfattning av olika typer att skydd och restriktioner, 
vilka har sin grund i de värden som på olika sätt identifierats i landskapet. Dessa planeringsunderlag, 
riktlinjerna för kommunens utveckling (se ovan), landskapets förutsättningar samt brukarnas 
värdering av landskapet utgör grundförutsättningarna i framtagandet av vindbruksplanen. 

HUR LANDSKAPET UPPLEVS OCH VÄRDERAS 

Vindbruksplanen utgår från den definition av landskapet som görs i Europeiska 
Landskapskonventionen. Det innebär att landskapet uppfattas som en dynamisk helhet där olika 
intressen hela tiden samspelar och förändrar landskapet och dess karaktäristik.  

Utifrån samma utgångspunkt kan miljöpåverkan ändå bli av mycket varierande slag och omfattning, 
beroende på hur utbyggnaden styrs upp, vilket scenarierna nedan är ämnade att illustrera. 
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KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet kallar vi den utveckling som kan tänkas ske om vindbruksplanen inte antas, det vill 
säga om vindkraftetableringar ges tillstånd utifrån gällande översiktsplan samt mot bakgrund av 
redan byggda, beviljade och ansökta verk. 

Vilka platser som kommer att beröras av ansökningar om etableringar är till stora delar en hypotetisk 
fråga, men kan antas grundas åtminstone på följande faktorer: 

• god årsmedelvind 
• definierade riksintresseområden för vindkraft 
• områden som inte har någon form av skydd 
• områden med god tillgång till nödvändig infrastruktur 
• redan befintliga vindkraftetableringar (för samnyttjande av vägnät och elnät) 
• intresserade markägare. 

 

De platser som skulle kunna bli aktuella för etableringsansökningar är 

• merparten av bergen väster om Siljan, de så kallade ”randbergen” inklusive öst och 
västsluttningarna 

• stora områden norr om Venjansjön 
• merparten av områdena på Siljanringens ”kupol” 
• väster och sydväst om Bösjövarden ner mot Näsberg 
• stora delar av områdena som gränsar till Sälen-Malungs kommun, Vansbro kommun och 

Leksands kommun. 

Det bedömningsunderlag som kan antas vara vägledande vid tillståndsprövningen av ansökningar 
om etablering i dessa områden utgörs av geografiska områden som har skydd genom kommunala 
intressen i ÖP och/eller någon form av statligt skydd genom Länsstyrelsen. Landskapliga intressen 
som inte omfattas av geografiskt definierade skydd kan därmed antas vara svårare att beakta vid en 
tillståndsprövning. 

POSITIV MILJÖPÅVERKAN AV NOLLALTERNATIVET 

• Vindelproduktionen i Mora kommun ges reell möjlighet att bli omfattande vilket ger 
betydande positiv miljöpåverkan på luft och klimat. 

• Möjlighet till etablering på all mark som är fri från övriga skydd, medger möjlighet för ett 
stort och spritt ägande av vindkraft i kommunen. 

NEGATIV MILJÖPÅVERKAN AV NOLLALTERNATIVET 

• Nollalternativet medger etablering av vindkraft som är synlig samt i vissa fall väl synlig från 
Riksintresseområde kap 4 Siljanringen. En sådan synlighet kan ha påverkan på de 
värdeaspekter för turism och rörligt friluftsliv som värnas av riksintresset och som ges av 
landskapets stora tidsdjup och läsbarhet. 

• Nollalternativet medger ökad risk för negligering av värden för turism och friluftsliv vilka i 
sig kan tyckas begränsade, trots dessa värdens betydelse för regionens sammantagna 
attraktion på turism och friluftsliv (tex påverkan på Vasaloppsspåret, Siljanleden mm). 
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• Nollalternativet medför en risk att så kallade inringningssituationer kommer att uppstå kring 
platser med värdefulla utblickar. 

• Nollalternativet medför en risk att en så kallad inringningssituation kommer att uppstå kring 
Venjansjön och Venjan. 

• Nollalternativet medger att mindre etableringar sprids ”lite varstans” i landskapet och får en 
större visuell effekt än motsvarande produktion skulle ha fått i en eller några få etableringar. 

• Nollalternativet medger en stor spridning i kommande etablering av vindkraft, vilket får 
betydande negativa konsekvenser på de värden som finns för kungsörn inom kommunen. 

• Ett flertal boendemiljöer riskerar att påverkas. En särskild risk ur boendehänseende är att 
grupper av vindkraftverk kan komma att vara tätt placerade inom samma område, varför hus, 
husgrupper eller hela byar kan komma att ”inringas” av vindkraftverk i flera olika 
vädersträck. 

• Eftersom det är troligt att stora ytor som bedömts ha stora natur- och kulturmiljövärden skulle 
tas i anspråk, finns risk för stora konsekvenser på landskapsbilden som helhet, för enskilda 
natur- och kulturvärden samt för värdefulla rekreativa områden. Eftersom det mot bakgrund 
av vindbruksplanens analyser finns anledning att anta att det är kombinationen av en mängd 
olika värden i landskapet i kommunen och i Siljansområdet som ger upphov områdets 
specifika karaktär, finns anledning att hävda att påverkan på områdets grundläggande 
karaktär skulle bli betydande. 

• Vid brist på riktlinjer i tillståndsprocessen finns även risk för att försiktighetsprincipen 
tillämpas på ett generellt sätt. I längden skulle det medföra färre byggda verk och mindre 
miljövänligt producerad energi i kommunen. 

KONSEKVENSER AV PLANALTERNATIVET 

OMRÅDE A 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Strax nordväst om området korsar en kraftledning vilket ger goda förutsättningar för en enkel 
anslutning av de verk som etableras i området. 

Negativ miljöpåverkan 

• 2 mil nordväst om området, i Malung-Sälens kommun, ligger höglänta områden som omfattas 
av riksintresse kap 4 miljöbalken. Detta riksintresseområde kan komma att påverkas visuellt 
av en etablering i område A. 

• Området ligger nära Malung-Sälens kommun och gränsar till Älvdalens kommun och 
kommer troligen att visuellt beröra dessa kommuner mer än Mora. 

• Vasaloppsspåret/leden passerar norr om området på som närmast 3.5 km avstånd. Etablering 
i norra delen av område A kan komma att påverka Vasaloppsspåret/leden. 

• När det gäller aspekten landskapsbild bedöms påverkan bli måttlig, eftersom nästan alla 
etableringar är lokaliserade till inlandets skogsbygder, där verken, åtminstone på nära håll, 
ofta kommer att döljas av skog. (Hur pass synliga de blir beror till stor del på hur stora verken 
blir och hur mycket öppna områden som förekommer i skogen.)  

• Påverkan på viss typ av rekreation (jakt, skogsvandringar etc) kan inte helt undvikas. 
• Etablering i östra delen av området kan medföra negativ miljöpåverkan i områden som 

inventerats som revir för kungsörn. 
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• Viss negativ påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas. Särskilt känsliga naturvärden 
utgörs av skogsområdenas fågelliv samt naturvärden knutna till våtmarksområden i 
skogsmarken. Detta gäller särskilt med anledning av de behov av vägdragning som kan  
komma att finnas i de områden som gränsar till område A.  
 

 

OMRÅDE B 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Vindkraft är redan etablerat i områdets västra kant, vilket bör medföra positiv miljöpåverkan 
genom att redan befintlig infrastruktur kan användas vid nyetablering. 

• Strax norr om området, i öst-västlig riktning, löper väg från Venjan och västerut, vilken 
eventuellt kan minska behovet av tillskott av infrastruktur i samband med etablering och 
förvaltning, och avveckling. 

Negativ miljöpåverkan 

• Strax söder om området finns utsiktspunkten Lybergsgnupen i Malung-Sälens kommun, 
vilkens vyer kan komma att påverkas av etablering i område B. 

• Etablering i området kan medföra negativ miljöpåverkan i områden som inventerats som 
revir för kungsörn (dvs hela området undantaget dess norra spets). 

• Värdetrakt skog (gran) finns i områdets sydligaste och västligaste delar och etablering kan ha 
på verkan på dessa skogsområden. 

• Upplevelsen längs de skoterleder som löper genom området kan komma att påverkas negativt 
avseende landskapsbild, ljud och skuggor. 

• När det gäller aspekten landskapsbild bedöms påverkan bli måttlig, eftersom nästan alla 
etableringar är lokaliserade till inlandets skogsbygder, där verken, åtminstone på nära håll, 
ofta kommer att döljas av skog. (Hur pass synliga de blir beror till stor del på hur stora verken 
blir och hur mycket öppna områden som förekommer i skogen 

• Påverkan på viss typ av rekreation (jakt, skogsvandringar etc) kan inte helt undvikas. 
• Viss negativ påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas. Särskilt känsliga naturvärden 

utgörs av skogsområdenas fågelliv samt naturvärden knutna till våtmarksområden i 
skogsmarken. Detta gäller särskilt med anledning av de behov av vägdragning som kommer 
att finnas i de områden som gränsar till Lämpliga respektive Eventuellt lämpliga områden. 
 

 

OMRÅDEN D 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Tvärs genom området i nordöstlig-sydvästlig riktning löper en 400 kv kraftledning som ingår 
i det nationella stomnätet., vilket ger goda förutsättningar för en enkel anslutning av de verk 
som etableras i området. 
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Negativ miljöpåverkan 

• Viss  påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas. Särskilt känsliga naturvärden utgörs av 
skogsområdenas fågelliv samt naturvärden knutna till våtmarksområden i skogsmarken. 
Detta gäller särskilt med anledning av de behov av vägdragning som kommer att finnas i 
angränsande områden. 

• Den visuella boendemiljön för de boende i Venjanområdet kan komma att påverkas. 
• Påverkan på viss typ av rekreation (jakt, skogsvandringar etc) kan inte helt undvikas. 
• Vyn från utsiktspunkterna Liss-Vålberget och Öjsberget ca en mil väster om området i 

Malung-Sälens kommun, vilka har utsikt österut över sjön Öjen, samt Gävunda utsiktspunkt 
bedöms påverkas av etablering i område D. 

• Finns risk för negativ miljöpåverkan genom visuell påverkan på byarna Finngruvan och 
Myckelåsen. 

• Etableringar inom området kommer förmodligen att vara synliga från Venjan, Van, 
Kättbosjön, Säxen och Öjen, men framför allt från Gävunda och Gävundasjön som gränsar till 
området. 
 

 

OMRÅDE E 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Strax söder om området, i nordöstlig-sydvästlig riktning, löper en 400 kv kraftledning som 
ingår i det nationella stomnätet., vilket ger goda förutsättningar för en enkel anslutning av de 
verk som etableras i området. 
 

Negativ miljöpåverkan 

• Sett ur ett fjärrperspektiv kommer omgivande områdens kultur-, natur-, turism- och 
rekreationsvärden att kunna påverkas av en etablering.  

• Eventuella etableringar inom området kommer att vara synliga från myrmarker väster om 
området, samt från Vans östra strand. De kommer i fokus från vissa sträckor längs väg 64 och 
Vanån från Gävundasjön och söderut. De kommer förmodligen även att synas från Öjens 
västra strand. 

• Påverkan på viss typ av rekreation (jakt, skogsvandringar etc) kan inte helt undvikas. 
• Viss negativ påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas. Särskilt känsliga naturvärden 

utgörs av skogsområdenas fågelliv samt naturvärden knutna till våtmarksområden i 
skogsmarken. Detta gäller särskilt med anledning av de behov av vägdragning som kommer 
att finnas i angränsande områden. 
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OMRÅDE F/G 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Vindkraft är redan etablerat i anslutning till område F/G, vilket bör medföra positiv 
miljöpåverkan genom att redan befintlig infrastruktur kan användas vid nyetablering. 

Negativ miljöpåverkan 

• Etablering av vindkraft i området kommer att vara synlig samt i vissa fall väl synlig från 
Riksintresseområde kap 4 Siljansringen. En sådan synlighet kan ha viss påverkan på de 
värden för turism och rörligt friluftsliv som värnas av riksintresset och som ges av 
landskapets stora tidsdjup och läsbarhet. Etableringar inom området bedöms ändå inte 
innebära påtaglig skada på riksintresset. 

• Siljansleden, som har sin sträckning strax norr om området, kan få viss negativ påverkan.  
• Viss negativ påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas. Särskilt känsliga naturvärden 

utgörs av skogsområdenas fågelliv samt naturvärden knutna till våtmarksområden i 
skogsmarken. Detta gäller särskilt med anledning av de behov av vägdragning som kommer 
att finnas i angränsande områden. 

• När det gäller visuell påverkan över kommungränsen kommer etablerade verk att synas från 
Orsa, Rättviks och Leksands kommuner. 

• Området omfattas om marker som inventerats som revir för örn. En etablering i området kan 
medföra viss negativ miljöpåverkan på örnens levnadsförhållanden. 

 
OMRÅDE H 

Positiv miljöpåverkan 

• Områdets vind- och arealmässiga förutsättningar ger möjligheter till god produktion av 
vindel genom verk som etableras i området. 

• Vindkraft är redan etablerat i anslutning till område F/G, vilket bör medföra positiv 
miljöpåverkan genom att redan befintlig infrastruktur kan användas vid nyetablering. 

Negativ miljöpåverkan 

• Etablering av vindkraft i området kommer att i vissa fall vara synlig från Riksintresseområde 
kap 4 Siljansringen. En sådan synlighet kan ha viss påverkan på de värden för turism och 
rörligt friluftsliv som värnas av riksintresset och som ges av landskapets stora tidsdjup och 
läsbarhet. Etableringar inom området bedöms ändå inte innebära påtaglig skada på 
riksintresset. 

• Etablering av vindkraft i området kommer att bli synlig från Bösjöns norra och västra strand, 
från stugorna vid sydvästra delen av Bösjön samt från Våmdalsmyrarna ca 5 km sydväst om 
Bösjövarden. 

• Påverkan på viss typ av rekreation (jakt, skogsvandringar etc) kan inte helt undvikas. 
• Området ligger inom ett större område som bedömts som troligt revirområde för kungsörn. 

En etablering i området kan medföra viss negativ miljöpåverkan på örnens 
levnadsförhållanden. 
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UPPFÖLJNING & ÖVERVAKNING 
Då vindbruksplanen och denna miljökonsekvensbeskrivning endast behandlar 
vindkraftsutbyggnaden i generella drag kan specifika uppföljnings- och övervakningsåtgärder inte 
anges här. Först vid konkreta etableringsförslag kan mer direkta miljökonsekvenser tydligare 
bedömas och relevanta åtgärder för övervakning och uppföljning föreslås. Generellt för samtliga 
vindkraftsetableringar gäller dock att de ska ha en egenkontroll. För tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken kan det krävas de ska ha ett egenkontrollprogram. Mora kommun kan komma att utföra 
oanmälda kontroller för att exempelvis se till att ljudmätningar görs och för att se att verken i övrigt 
körs enligt de villkor som finns angivna i tillståndet enligt miljöbalken. Detta görs för att säkerställa 
att de riktlinjer som finns följs. 
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