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Remissvar på samrådsunderlag VINDPARK ODENSVI, 2:a upplagan från 2014-

06-04. 

 

Naturskyddsföreningen i Surahammar har tagit del av samrådsunderlaget om 

vindpark Odensvi söder om Vågsjön i Köpings (och delvis i Surahammars) 

kommun och avger följande remissvar. Vindkraftutbyggnaden i Sverige är ett 

allmänt samhällsintresse och vi anser det vara viktigt att det sker en satsning på 

förnyelsebar energi i form av exempelvis vind och solenergi. Detta får dock inte 

innebära att höga naturvärden och känsliga fågelarters existens äventyras. Hänsyn 

måste också tas till människors boendemiljö, friluftslivet och allemansrätten. 

 

Vindparksetableringen i det aktuella området ser vi som ett allvarligt ingrepp i 

naturmiljön och som innebär störningar på djur och natur. Det påverkar även 

landskapsbilden negativt och för närboende kan vindparken upplevas som särskilt 

störande. Den påverkar negativt ett större område där tystnad idag kan upplevas. 

Upplevelsen av tysta områden blir allt ovanligare och betraktas idag som 

livskvalitet och hälsobringande för människan. 

 

Inom området finns kända och dokumenterade naturvärden i form av 

rovfågelhäckningar, tjäderspel, nattskärra, samt närliggande sjöar med storlom. Vi 

vill dock påpeka att hela det aktuella området är bristfälligt inventerat och vi anser 

det viktigt att en totalinventering av naturvärdena genomförs. Som grund för en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs en utförlig och grundlig bedömning 

av områdets betydelse för fåglar och vilka konsekvenser en exploatering kan 

väntas få för fåglarna på den aktuella platsen. Inventeringen ska omfatta 

fladdermöss, fåglar och växter. Den ska också peka på viktiga strukturer i skogen 

som är viktiga att värna om, exempelvis äldre opåverkade skogsbestånd, mossar 

och vattendrag. 

 

Vi vill i ärendet hänvisa till Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) och Sveriges 

ornitologiska förenings (SOF) policys gällande vindkraft som redovisas på 

föreningarnas hemsidor. Exempelvis anger SOF säkerhetsavstånd till känsliga 

fågelarters häckningar och hemområden liksom hänsyn till fåglars flyttnings- och 



födosöksvägar. Angivna avstånd måste respekteras vid en eventuell 

vindkraftsetablering. De mest skyddsvärda fågelarterna är upptagna i bilaga 1 i 

EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) och på svenska rödlistan. Levnadsbetingelserna 

för dessa arter får inte försämras och fåglarna får inte utsättas för betydande 

störning.  

 

SOF anger också i sin policy; 

 

”Fortfarande finns brister i kunskaperna om vindkraftens konsekvenser för fåglar, 

bl.a. vad gäller utbyggnad i skogsmiljö. Detta gör det svårt att fatta väl avvägda 

beslut och därför behövs mer forskning inom området. Kunskapsbrist får aldrig 

tolkas som avsaknad av naturvärden eller avsaknad av konsekvenser för 

desamma”.  

 

”Där kunskapen om fågelförekomster är bristfällig måste åtminstone större 

etableringar föregås av minst tvååriga förstudier för att man ska kunna bedöma 

miljöpåverkan. Detta bl.a. för att häckningsplatser samt flyttnings- och 

födosöksstråk växlar mellan olika år beroende på förutsättningar och 

väderförhållanden”. 

 
SOF redovisar också tre olika riskkategorier för etablering av vindkraft; 

1. Högrisklägen 

2. Osäkra lägen 

3. Lågrisklägen 

 

Osäkra lägen, där kunskapen är bristfällig eller där det bedöms finnas risk 

för kollisionsdödlighet eller störning/undanträngning. Här krävs mer 

detaljerade inventeringar innan tillstånd kan ges eller avslås. Ofta krävs 

även uppföljning av effekterna efter byggnation (kontrollprogram). De 

flesta ansökningar, exempelvis de som rör utbyggnad av vindkraftverk i 

skogsområden, hamnar sannolikt i denna kategori.  

 

Sammanfattning: 

Naturskyddsföreningen i Surahammar anser; 

 

att grundliga naturvärdesinventeringar genomförs som grund för MKB. 

 

att en betydligt bredare skyddszon mot Vågsjön tillåts och att Fjällberget 

undantas från exploatering, vilket skulle minska risken för storlommen som 

flyger mellan Gryten – Vågsjön.  Även äldre känsliga skogsbestånd finns 

söder Vågsjön. 

 

att väl tilltagna skyddsavstånd till känsliga fågelarters häckningar, 

spelplatser och habitat respekteras vid en eventuell vindkraftetablering. 

 



att en fördjupad analys genomförs och presenteras, gällande riskerna med 

en vindpark i ett livligt frekventerat flyttfågelstråk.  

 

OBS! Genom mångåriga studier av ornitologer i Västmanland och i 

Surahammars kommun är det allmänt känt att ett omfattande 

flyttfågelsträck passerar över Lisjö – Gnien – Fläckebo. Detta gör att vi 

befarar en massaker av flyttfåglar (exempelvis sångsvan, gäss, änder, 

rovfåglar och vadare) i vindkraftparken. Den uppenbara risken för 

fågellivet utgör viktigaste orsaken till att vi i Naturskyddsföreningen ställer 

oss tveksamma till att Vindpark Odensvi kan genomföras. 

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Surahammar  

 /Tom Sävström, ordförande 
 

 

 

 

 

 

 

 


