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Förord

Under de senaste åren har utbyggnaden av vindkraft 
expanderat kraftigt. Vindkraftverken har inte bara ökat 
i antal utan också i höjd. I delar av Sverige har vind
kraftverken blivit ett vanligt inslag i landskapet. Många 
av de vindrika områdena har också höga kulturvärden, 
och anspråk på att etablera vindkraft ställs mot kraven 
på att respektera och tillvarata landskapets kultur
värden. Den pågående vindkraftutbyggnaden har blivit 
en viktig fråga i kulturmiljöarbetet.

För att få bättre kunskap om vilka konsekvenser 
vindkraftverk kan få för kulturhistoriska värden - och 
studera hur det faktiska resultatet blivit - tog Riksan
tikvarieämbetet initiativ till en fallstudie. Huvud
frågorna som skulle belysas var: Hur påverkas landska
pets kulturhistoriska karaktär och innehåll när vind
kraftverk tillkommer? Är vissa miljöer känsligare än 
andra, och vilka har bäst förutsättningar att klara eta
bleringar av vindkraft?

Grundläggande för studiens genomförande var att 
hitta bedömningsgrunder för vindkraftverkens påver
kan. Detta är svårt och några självklara lösningar finns 
inte. Resultatet som presenteras får därför ses som ett 
första inlägg i ett vidare metodutvecklingsarbete.

Fallstudien har tillkommit som en del av 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöövervakning.

Kulturmiljöövervakningen syftar både till att få en 
översikt över tillståndsförändringar i landskapet och till 
att följa upp påverkansfaktorer som lagsystem, ekono
miska stöd och kunskapsunderlag m.m.

Arbetet har huvudsakligen bedrivits under hösten 
1998 och vintern 1999. Därefter har vissa komplette
ringar gjorts, främst med anledning av Vindkrafts- 
utredningens resultat och förslag. På grundval av fall
studien upprättade Riksantikvarieämbetet i april 1999 
en inriktningspromemoria för utbyggnad av vindkraft. 
Under 1999 har Vindkraftsutredningen avlämnat sin lä
gesrapport (SOU 1998:152) samt sitt slutbetänkande 
(SOU 1999:75). Resultatet från fallstudien har varit av 
betydelse för ämbetets ställningstaganden till dessa.

Studien har genomförts av antikvarie Jan Sundström 
med stöd av en intern projektgrupp bestående av Per- 
Olof Remmare, Karin Schibbye samt Pernilla Nord
ström, projektledare.

Stockholm i februari 2000

Hans Ling 
Avdelningschef
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Sammanfattning

Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden är up
penbar. Genom sin ständiga rörelse drar de blickarna 
till sig, tar landskapet i besittning vida omkring.

Mindre tydliga och ofta förbisedda är konsekven
serna för kulturmiljön, för historien i landskapet. Vind
kraftverk är industriella anläggningar som förändrar 
landskapets karaktär.

I fallstudien Kulturmiljö och vindkraft analyseras 
hur kulturmiljön på åtta olika platser påverkats av 
vindkraftverk. Studien är koncentrerad till de mest 
vindrika och vindkraftstäta länen, och platserna har 
valts så att de representerar historiskt och topografiskt 
skilda typer av kulturlandskap. Fokus ligger på hur 
vindkraftverken påverkar sin omgivning; juridiska, 
energipolitiska och planeringsmässiga aspekter har 
lämnats utanför.

Kulturhistoriska bedömningsgrunder skiljer sig från 
de estetiska, landskapsbildsmässiga, genom att de utö
ver de tre rumsliga dimensionerna lägger till en fjärde: 
tidsdjupet. Finns i landskapet ett tidssamband som 
sträcker sig ända fram till i dag, med många sentida in
slag - eller präglas det av tidlöshet och ålderdomlighet 
som har ett värde i sig?

I fallstudien karaktäriseras de olika typerna av kul
turlandskap utifrån såväl innehåll (landmärken, struk
turer, karaktärselement) som tidsmässigt uttryck. Efter
som vindkraftverkens påverkan huvudsakligen är vi
suell har också topografin en avgörande betydelse för 
hur de uppfattas; vilken miljö de läses ihop med.
I flacka, öppna landskap, eller över vatten, kan vind
kraftverken påverka kulturmiljöer flera mil bort.

Studien visar att vissa typer av landskap, framför 
allt de som redan är tydligt formade av vår tid, är tåli
gare än andra när det gäller att ta emot vindkraftverk. 
Känsligast är, inte oväntat, kulturlandskap med stark 
prägel av ålderdomlighet.

I ett segment mellan de ålderdomliga miljöerna och 
de som är tydligt påverkade av efterkrigstidens expan
sion och teknikutveckling finns miljöer som kan tåla 
viss vindkraftsutbyggnad om den sker på rätt sätt. Fall
studien lyfter fram en rad faktorer som då kan vara av
görande för vindkraftverkets inpassning i kulturland
skapet.
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Bakgrund och syfte

Sveriges elproduktion baseras i dag huvudsakligen på 
vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften har präglat 
sina landskap, kärnkraften sina; på skilda men avgö
rande sätt.

Nu planeras en vindkraftsutbyggnad i stor skala. 
Vindkraften ska vara ett alternativ till kärnkraft och 
bidra till en ekologiskt uthållig energiförsörjning. Det 
innebär att tusentals vindkraftverk kan komma att pla
ceras ut i landskapet, och sannolikt också till havs, de 
närmaste decennierna: enskilda, i grupp eller i stora 
” vindkraftsparker ”.

Många av Sveriges vindrikaste områden har samti
digt höga natur- och kulturvärden. Vilka platser som är 
lämpliga för etablering av vindkraftverk måste därför 
avgöras efter en helhetsbedömning, där vindenergi- 
förhållanden vägs samman med bevarandeaspekter.

Vindkraftverkens direkta fysiska inverkan på mar
ken är begränsad. Även om man utöver betong-

fundament räknar in väganslutningar och andra kring- 
anläggningar är den markyta som tas i anspråk relativt 
liten och de markbundna komplikationer av antikva
risk art som kan uppstå möjliga att hantera. Den stora 
antikvariska fråga vi i stället står inför är till viss del av 
helt ny karaktär: kulturmiljösektorn har att hantera 
kulturlandskapets historiska dimension ställd mot ett 
nytt teknologiskt inslag som huvudsakligen verkar visu
ellt och har rörelsen som ett viktigt kännemärke.

Syftet med denna studie är att belysa hur vindkraft
verk påverkar kulturhistoriska värden i sin omgivning, 
och vilka faktorer som har betydelse för denna påver
kan.

Resultatet från fallstudien bör leda till att kultur
mil jösektorn utvecklar metoder och bedömnings
grunder som kan användas vid framtida ställningsta
ganden till vindkraftsetableringar.
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Vindkraften

Historia
Vindkraften har hittills inte spelat någon stor roll när 
det gäller produktion av elenergi, bland annat därför 
att den inte går att lagra. Dessutom är vinden mera 
nyckfull och inte så koncentrerad som t.ex. flödet i 
vattendragen som driver de elektriska vattenkraft
verken. Tidiga försök att producera elenergi med vind
kraft drogs med stora problem, som explosioner, have
rier och driftstopp, samtidigt som de inte heller produ
cerade några större mängder elenergi.

Kring 1890 byggdes de första vindkraftverken som 
alstrade elektricitet. I början av 1920-talet intresserade 
sig vetenskapsmän i Frankrike, Tyskland och Ryssland 
för vindkraft utifrån de framsteg med vindpropellrar 
som gjorts under första världskriget.

Under mellankrigstiden byggdes några vindkraftverk 
som var större än de tidigare, bland annat i Bourget ut
anför Paris 1929 och i Yalta vid Svarta Havet. En an
nan skillnad var att man placerade generatorn så nära 
propellern som möjligt. Tidigare hade generatorn place
rats på marken och drivits via en axel med remdrift 
från propellern, vilket medförde en ganska stor energi
förlust.

Det viktigaste vindkraftverket i den här generatio
nen byggdes i USA av P C Putnam i Vermont 1941. Det 
var första gången som ett vindkraftverk kopplades di
rekt till ett växelströmsnät. Kraftverket var byggt för 
att producera 1250 kW, vilket kunde ge belysning till 
en mindre stad.

I Tyskland uppfördes under 1980-talet det stora 
Growian-verket, 100 m högt och med en vingdiameter 
på 100 m. Problemen blev dock för stora och 1987 
monterades verket ned.

Svensk vindkraft
Oljekrisen i början av 1970-talet skapade ett intresse 
för att utnyttja vindkraft även i Sverige. Regeringen fat
tade 1973-74 beslut om ett vindkraftsprogram. I febru
ari 1975 inrättades det statliga vindenergiprogrammet 
vid Styrelsen för teknisk utveckling (STU). Den svenska 
satsningen inriktades huvudsakligen på utbyggnad av 
storskalig vindkraftsteknik, dvs. stora vindkraftverk.

Under 1970-talets andra hälft byggdes ett försöks- 
aggregat på 60 kW i Älvkarleby, på en plats kallad

Kalkugnen. Verket förstördes några år senare när man 
skulle byta maskinhus och råkade tappa det från kra
nen.

I början av 1980-talet uppfördes två större vind
kraftverk, dels i Magiarp i Skåne, dels på Näsudden på 
Gotland. Maglarpsverket var i drift fram till 1993 och 
hade då producerat mer elenergi än något annat vind
kraftverk i världen. Kraftverket Näsudden I, med en 
totalhöjd av 77 m och turbindiameter på 75 m, var i 
drift mellan 1983 och 1989. År 1992 placerades ett 
nytt aggregat på det gamla betongfundamentet, Näs
udden II. Effekten är på 3 MW och elproduktionen på 
7 300 000 kWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen 
hos 365 eluppvärmda villor. Näsudden II var 1996, till
sammans med systeraggregatet Aelos II i Tyskland, 
störst i Europa.

Under andra hälften av 1980-talet skedde visst ut
vecklingsarbete och nya, men mindre, verk togs i drift. 
Utbyggnaden av vindkraft för kommersiell drift har 
i Sverige skett under 1990-talet, medan den tidigare 
verksamheten mer får betraktas som försöks- och ut
vecklingsverksamhet.

Världens första havsbaserade vindkraftverk placera
des av Sydkraft utanför Nogersund i Blekinge 1990. 
Den hittills enda större havsetableringen i Sverige är 
försöksanläggningen Bockstigen utanför Valar på Got
lands sydvästra kust. Sedan 1997 står här fem 500 kW- 
verk, 4 km ut från kusten.
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Nuläge
Vindkraftsutbyggnaden har ökat markant under 1990- 
talet. Anläggningarna växer såväl i höjd som i antal. 
Effektiviteten ökar genom produktutveckling. Samhäl
let uppmuntrar genom politiska och ekonomiska beslut 
etablering av alternativa energikällor. Nya geografiska 
områden, som hav och fjäll, blir intressanta att pröva.

I Danmark är vindkraftsindustrin den tredje största 
exportnäringen, efter köttindustrin och läkemedelsin
dustrin. Vindkraften står där för närmare sju procent 
av den totalt producerade elektriciteten.

I de flesta länder har subventioner spelat en viktig 
roll för nyinvestering och utbyggnad av vindkraft.

Sedan slutet av 1980-talet har vindkraftverken ökat 
kraftigt i Sverige. Vid årsskiftet 1998/1999 fanns över 
400 vindkraftverk i landet, med en sammanlagd instal
lerad effekt om 127 MW, vilket motsvarar ca 0,2 pro
cent av den totala elkonsumtionen. Vindkraftverken är, 
naturligt nog, främst koncentrerade till Gotland och 
Öland samt längs kusterna i Syd- och Västsverige. På 
Gotland fanns 114 verk 1998 (tillståndsgivna dock 
178), med en sammanlagd effekt på 42 MW. Vind
kraftverkens producerade terawattimmar (TWh) har 
samtidigt ökat från 1995 till 1997 med cirka 40 pro
cent.

Vindkraft i olika länder
Tyskland 2000
USA 1601
Danmark 1061
Indien 845
Spanien 406
Holland 336
Storbritannien 330
Kina 166
Sverige 122
Italien 100

Installerad effekt i MW vid slutet av 1997.

Vindkraftverkens lokalisering 31 juli 1998. De stora, grå punkterna på 
kartan representerar större koncentrationer av vindkraftverk, i allmän
het 10-20 st. Kring Laholm och på södra Gotland (stora svarta punk
ter) fanns fler än 30 respektive 80 vindkraftverk. Källa: Vattenfall.

Antal vindkraftverk

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98’

1998-06-30

Antalet vindkraftverk i Sverige har ökat kraftigt under 1990-talet. 
Källa: Elforsk.
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Jämförelse mellan olika anläggningars storlek och höjd. Illustration: Eva Svensson, ur "Lokalisering av vindkraftverk och radiomaster i Skåne".

Den vanliga effektstorleken hos verk som tagits i 
bruk under senare år (efter 1995) ligger på cirka 500- 
750 kW, vilket kan jämföras med de vindkraftverk som 
uppfördes under 1980-talet med effekter på 50-100 
kW. Vindkraftverk på upp till 1 700 kW introduceras 
nu på den kommersiella marknaden och ännu större 
verk är aviserade. Från tidigare tornhöjder om maxi
malt 30 m är höjder om 40-80 m inte ovanliga i dag. 
Det är vindkraftverk av den större storleken som vi har 
att planera för under 2000-talet.

Antalet vindkraftverk inom en etablering ger benäm
ningarna enstaka verk, grupper av verk och vindkrafts
parker. Grupper omfattar 3-9 verk. Parallellt med en
staka verk och mindre grupper ökar nu planeringen för 
och omfattningen av parker. 10 vindkraftverk med en
skild verkseffekt om 660 kW invigdes t.ex. i Falkenberg 
under oktober 1998.

Regeringens mål
I februari 1997 lade regeringen fram propositionen En 
uthållig energiförsörjning (1996/97:84) som förslag till 
nytt energipolitiskt program. Syftet är att minska an
vändningen av el samt skapa förutsättningar för ett 
ekologiskt uthålligt energisystem. De två kärnkrafts- 
reaktorerna i Barsebäck ska stängas och bortfallet av el

huvudsakligen kompenseras genom effektivare energi
användning, elhushållning samt utnyttjande av el från 
andra energikällor. Särskilda bidrag utgår till investe
ringar i biobränslebaserad kraftvärme, vindkraftverk 
och småskalig vattenkraft.

Som en del i de femåriga omställningsprogrammen 
lämnar staten en subvention i form av ett investerings
stöd om max 15 procent av kostnaden till uppförandet 
av vindkraftverk med en lägsta effekt om 200 kW. 
Investeringsstödet uppgår till totalt 300 miljoner kro
nor åren 1997-2002. Dessutom får den vindkrafts- 
producerade elen en miljöbonus på 15,2 öre/kW. Stö
det gäller fram till 1 juli 2002. Till ansökan om bidrag 
ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning/-bedömning.

Vindkraft som energikälla ligger i linje med andan i 
prop. 1997/98:145, Svenska miljömål. Men här nämns 
också särskilt under ett av de nationella målen - hav i 
balans samt levande kust och skärgård - att lokalise
ring av vindkraftverk ska ske med hänsyn tagen till na
tur- och kulturmiljö, friluftsliv samt landskapsbild.

Våren 1998 beslutade regeringen om tillsättning av 
Vindkraftsutredningen, VKU. I VKU:s slutbetänkande 
(SOU 1999:75) föreslås en utbyggnad av vindkraften 
som svarar mot en elproduktion om 10 TWh per år, 
vilket är ungefär 25 gånger så mycket som producera-
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des 1999. Utredningen föreslår också att tillståndspröv
ningen ändras, så att även verk mindre än 1 MW prö
vas enligt miljöbalken.

Framtid
Vindkraftsbranschen genomgår en snabb utveckling. 
Flera företag tillverkar och köper vindkraft på kom
mersiella grunder. Förutom de etablerade intressenterna 
kan vi se allt fler privata intressenter på vindkrafts- 
marknaden; i form av enskilda personer, andelsföre
ningar och kommunala eller regionala energibolag. 
Vinden som energikälla börjar bli ekonomiskt konkur
renskraftig gentemot andra icke förnyelsebara energi
källor. Drygt 600 kända nya anläggningar är planerade, 
varav många till havs (SOU 1998:152).

Den framtida utbyggnaden kommer att ske i de re
dan etablerade och vindrika länen, samt i nya miljöer 
som i havet längs våra kuster och i fjällvärlden. Stora 
områden i Sverige kommer dock, med nuvarande tek
nik och verkningsgrad hos vindkraftverken, sannolikt 
inte att beröras av vindkraft i någon större utsträck
ning.

Lokalisering till havs blir allt mer aktuellt. Etable
ringar till havs förutsätter ett större antal verk för att

bli bärkraftiga. Under hösten 1998 remissbehandlades 
den första förhandsförfrågan om en större lokalisering 
av 48 vindkraftverk vid Lillgrund i Öresund, ca 8 km 
ut från fast land. Havsbaserade parker planeras också 
bland annat utanför Holmsund i Umeå kommun (30 
verk), i Kalmarsund, utanför Falkenberg samt utanför 
Ystad (80 verk).

Även fjällvärlden kommer att bli mer aktuell i takt 
med den tekniska utvecklingen av vindkraftverk och 
bättre kunskap om vindens uppträdande i fjällmiljö. 
Under 1998 har Vattenfall på prov rest ett vindkraft
verk vid kanten av Suorvadammen i Norrbottens län. 
På Rodovålen i Härjedalen står också redan tre vind
kraftverk.

Kärnkraftverket i Barsebäck kan producera ca 
8 TWh/år, det vill säga fem procent av Sveriges totala 
elbehov (ca 140 TWh). För samma produktion genom 
vindkraft behövs 4 500 verk med effekten 1 MW eller 
875 verk av storleken 3 MW (SOU 1998:152).
I Elforsks vision för år 2050 antar man att vindkraften 
då kommer att producera 10 TWh. Detta innebär ett 
stort antal vindkraftverk över hela landet.

Vindkraften 11



Fallstudien

Utgångspunkter
Studien syftar till att från kulturhistorisk utgångspunkt 
belysa hur kulturlandskapets karaktär och uttryck på
verkas av vindkraftverk. Fokus ligger på betraktarens 
förståelse och upplevelse av tidssamband och tidsdjup 
till skillnad från rent estetiska överväganden.

Vindkraftverkens påverkan på omgivningen upplevs 
olika av olika betraktare. Det är därför viktigt att un
derstryka att studien syftar till att finna bedömnings
grunder i ett kulturmiljöperspektiv och inte att belysa 
hur betraktare generellt upplever vindkraftverk i land
skapet.

Tillvägagångssätt och urval
Landets kulturlandskap har olika identitet och karak
tär. Redan i inledningen av undersökningen stod det 
klart att somliga kulturlandskap är mycket känsliga för 
ändringar av innehållet, medan andra bättre klarar den 
förändring som en etablering av vindkraftverk utgör.

Fallstudierna utfördes i miljöer med redan uppförda 
vindkraftsanläggningar. Under september-november 
1998 besöktes sammanlagt 16 platser, varav 8 redovi
sas här.

Fallstudien koncentrerades till de vindkraftsrika 
landskapen Skåne, Västergötland, Bohuslän samt Got
land och Öland. De platser som beskrivs här har valts 
så att de representerar skilda kulturlandskapstyper med 
olika historia och förändringsintensitet. Även topogra
fiskt är förutsättningarna olika. Antalet uppförda vind
kraftverk på varje plats varierar från enstaka till min
dre eller större grupper. Några är exempel på gårds- 
kraftverk. I fallstudierna gjordes också försök att be

stämma omfattning och karaktär av den visuella påver
kan runt verken.

Det bedömdes inte som angeläget att värdera den 
enda egentliga vindkraftsparken i Sverige (Näsudden, 
Gotland) eftersom det är uppenbart att så stora etable
ringar definitivt förändrar ett landskap till ett industri
ellt produktionslandskap.

Flera av de besökta miljöerna är kulturmiljöer av 
riksintresse eller miljöer som beskrivits i kulturmiljö- 
program, program för odlingslandskapet etc. Det 
gjorde det lättare att snabbt skaffa sig en uppfattning 
om landskapens innehåll och kulturhistoriska karaktär.

Inför fallstudien kontaktades respektive länsstyrelse 
för en allmän orientering om hur vindkraftsfrågorna 
hantepats i länet.

Karaktärisering av kulturlandskapet
Vid besöken noterades kulturlandskapets innehåll och 
uttryck, anläggningarnas utseende och placering, 
utsträckningen av den visuella påverkan samt effekten 
av anläggningarnas påverkan på kulturlandskapet och 
dess delar. Noteringarna kompletterades med fotogra
fier och videoinspelningar ur olika vinklar och på olika 
avstånd. Ytterligare anläggningar besiktigades utan att 
några särskilda noteringar gjordes.
Följande egenskaper i kulturlandskapet bedömdes som 
särskilt betydelsefulla för värderingen av vindkraftverk
ens påverkan på kulturmiljön:

Innehåll: Landmärken, strukturer, karaktärselement 
Uttryck: Ålderdomligt, förändrat, karaktärs- 
landskap
Vad gäller de innebållsmässiga egenskaperna under

söktes relationen till tydliga, av människan skapade,

Fallstudier september-november 1998
Landskap Kommun Plats Antal verk Uppförda Navhöjd i meter Anm
Skåne Tomelilla Ingelstad 3 -96, -96, -97 31,31,32 Slottslandskap
Skåne Lund Värpinge 3 -90, -90, -96 30, 30, 40 Slättlandskap
Bohuslän Orust Mollösund i 1993 41 Fiskeläge
Bohuslän Tanum Skärbo 7 1997 50 Kustskog
Västergötland Falköping Vilskekleva t 1997 23 Odlingslandskap
Öland Mörbylånga Degerhamn 3 1996 30 Industrihamn
Gotland Gotland Smöjen 2 1995 50 Kalkbrott
Gotland Gotland Grötlingbo 4 1991, -94 30, 41 Odlingslandskap
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fixpunkter, som kyrkor och fyrar - så kallade land
märken - men också mer lågmälda, för en bygds histo
ria och identitet viktiga, inslag vilka benämns karak- 
tärselement. Som exempel kan nämnas forntida monu
ment eller väderkvarnar. Strukturer avser till exempel 
vägar, diken, hägnader, åkrar, dvs. främst linjära ele
ment.

Alderdomlighet betyder i detta sammanhang att mil
jöns huvudsakliga innehåll är resultat av en tid som lig
ger före 1940-talet och de kraftfulla förändringar som 
följde efter andra världskriget. Tyngdpunkten i tiden 
torde ligga på 1800-talet och 1900-talets första decen
nier, men med inslag av mycket ålderdomliga element 
och strukturer.

De ålderdomliga miljöerna har ett synligt innehåll 
som skapats under sin tids särskilda betingelser. Genom 
tydliga uttryck kan de berätta om viktiga skeden i vår 
historia. I ett ålderdomligt landskap finns naturligtvis 
också ett tidsdjup, från forntid till nutid, men ny
tillskotten är få och helheten uppfattas ofta som ålder
domlig. Vissa av dessa historiska landskap ger en 
känsla av tidlöshet som kan vara mycket värdefull i sig.

Landskap med tydliga och påtagliga senare nytill
skott och kraftig förändring över tiden, kanske i ett i 
övrigt sedan länge nyttjat landskap, åsattes parametern 
förändrat.

Med karaktärslandskap avses landskap med tydliga 
regionala särdrag. De är bevarandevärda i sig, genom 
sin historiska förankring och sitt tydliggörande av 
regionalt skilda förutsättningar. Vindkraftverk och an
dra moderna anläggningar, som ser likadana ut var de 
än står, begränsar möjligheten att uppfatta det som är

en regions karaktärsdrag och därmed alldeles egen his
toria. Till karaktärslandskapen knyts ofta människors 
förväntan, vilken kan rymma många dimensioner, från 
kärt återseende till mer obehagliga associationer. Ålder
domliga landskap är ofta samtidigt karaktärslandskap.

Ytterligare egenskaper, som hävdtillstånd och påver
kan av tekniskt/industriella inslag samt traditions-, 
identitets-, symbol- och förväntningsvärde prövades vid 
karteringen. I det slutliga, mer begränsade och därmed 
något grövre, urvalet konstaterades att dessa fångas 
upp av de valda parametrarna.

Bedömning av påverkan och konsekvens
När kulturlandskapets egenskaper beskrivits vidtog en 
bedömning av vindkraftverkens påverkan. Bedöm
ningen bestod i att med några begrepp värdera relatio
nen mellan kulturlandskapet och uppförda anlägg
ningar.

Värderingen av vindkraftverkens påverkan gjordes i 
en tregradig skala för varje egenskap, liksom för graden 
av påverkan enligt nedan.

Vindkraftverkens påverkan minskar med avståndet. 
Studien utgår från iakttagelser inom en radie av cirka 
3-5 km runt vindkraftverken. Graden av påverkan är 
beroende av landskapets grundläggande förutsätt
ningar, som topografi och vegetation, samt av vind
kraftverkens antal, utformning, placering och storlek.

Den påverkan en vindkraftsetablering har i relation 
till kulturlandskapet har vi valt att beskriva i termerna 
dominera, konkurrera, underordna, inordna och sam
verka.
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Slottslandskap
I Östra Ingelstad, Tomelilla kommun i sydöstra Skåne, 
uppfördes 1996 tre vindkraftverk (Vestas). Verkens 
na vhöj d är 33 m och de har färgsatts i vitt brutet mot 
grått. De tre verken står på rad på en svag höjdrygg 
i anslutning till en anläggning för svinuppfödning och 
en kraftledning, 500 m sydväst om Ingelstad gård och 
by med kyrka.

Kulturgeografiskt ligger den berörda miljön i Syd- 
västskånes slätt- och backlandskap. Det öppna, men 
svagt kuperade, lerslättslandskapet ger vida utblickar, 
som i vissa riktningar skyms av trädridåer.

I fullåkersbygden ligger mindre byar och stora går
dar relativt jämnt fördelade i de stora åkerytorna.
I anslutning till byar och gårdar är vegetationen tätare.
I några finns en äldre kyrka och i utkanten av byn kan 
man finna väderkvarnen. All odlingsbar jord är väl 
hävdad.

Landskapet genomkorsas av vägar, ofta med allé
planteringar. I de stora åkerfälten ligger enstaka monu
mentala gravhögar från bronsåldern. Åkerfälten av
gränsas av diken och mindre lövridåer.

Den sammanfattande värdetexten i riksintresse
beskrivningen för Östra Ingelstad anger att området är 
representativt för en bygd där både byn och kulturland
skapet under århundraden dominerats av en sätesgård. 
De vidsträckta odlingsfälten och den äldre bebyggelsen 
är liksom kyrkan och Ingelstadsgården viktiga element 
i den kulturhistoriskt intressanta miljön.

Vindkraftverken står strax innanför gränsen till den 
mindre kulturmiljö av riksintresse som Östra Ingelstad 
utgör.

Helhet
Miljön har genom frånvaron av sentida inslag bevarat 
sin ålderdomliga och tidstypiska karaktär. Påverkan av 
industriella inslag är mycket måttlig och består i en 
kraftledning samt moderna svinstallar. De regionala 
särdragen framträder tydligt och berättar om funktion, 
social struktur och historia i området, särskilt från ti
den 1800-1945. Tydliga karaktärselement som brons
åldershögar, byar, större gårdar, kyrka och väderkvarn 
samt påtagliga strukturer i vägar, alléer och åkerfält bi
drar till ett högt pedagogiskt och upplevelsemässigt 
värde.

Noterad påverkan
De tre vindkraftverken som sådana konkurrerar och 
saknar tidsmässigt samband med by och gård, men 
också med de ålderdomliga regionala särdragen i helhe
ten. De utgör ett rörligt tekniskt nytillskott som drar 
uppmärksamheten från landskapets kulturhistoriska 
innehåll.

Genom att vindkraftverken är relativt låga och har 
placerats vid de moderna svinstallarna, intill en kraft
ledning en bit bort från huvudgården och byn, mildras 
dock konkurrensen gentemot kulturlandskapet i övrigt. 
Vindkraftverken underordnar sig helheten.

Kommentar
Miljön är känslig för nytillskott av industriell karaktär 
därför att sådana lätt konkurrerar ut möjligheten att 
uppleva de äldre mer ”finstilta” strukturerna i agrar
landskapet. De vida utblickar som landskapet inbjuder 
till bidrar till att höga anläggningar i miljön kan upple
vas på långt håll.

I ett första förslag placerades de tre vindkraftverken 
alldeles utanför riksintresseavgränsningen. I detta läge 
skulle de mer påtagligt ha dominerat by miljön, särskilt 
från söder. Länsstyrelsens förskjutning av verken väs
terut innebar en placering innanför riksintresse
avgränsningen, men deras negativa påverkan minskade, 
genom en naturligare koppling som strömkälla till och 
samverkan med redan etablerade svinstallar, vilka när
mast är av industriell karaktär.
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Tre relativt låga vindkraftverk är placerade vid de moderna svinstallarna.

Gåradaja;
Kumlaberg' iMöllersry

Kverresi

iValtersli

•Hästhäpei

Skala 1:100 000. Underlag Blå kartan 31 © Lantmäteriet
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Mindre industrihamn
På de två vågbrytarna i Degerhamns hamn i Mörby- 
långa kommun på sydvästra Öland, uppfördes tre vind
kraftverk 1996 (WindWorld). De har alla en höjd av 
30 m och är ljust grå till färgen. De tre verken följer 
vågbrytarna och står i en svagt bågformad linje.

Degerhamns hamn ligger längs en rak kuststräcka. 
Ovanför hamnen klättrar bebyggelsen upp mot land
borgen, där den större och äldre bebyggelsekoncent
rationen med kyrkan ligger. Själva Degerhamn präglas 
av villor, både äldre och nyare. Vegetationen är riklig 
nedanför landborgen och Degerhamn ger ett lummigt 
intryck.

I hamnområdet ligger en cementfabrik med pågå
ende verksamhet och olikåldriga men huvudsakligen 
sena fabriksbyggnader, silos samt transportband.
I norra delen av hamnområdet finns en mindre små
båtshamn med sjöbodar. Cementfabriken med vägar 
och avställningsytor dominerar kraftfullt nedre delen 
av Degerhamn och själva hamnområdet.

Cirka 1 km söder om Degerhamn finns lämningarna 
efter Ölands alunbruk, grundlagt 1804. De utgörs av 
en bruksmiljö med fabriksruiner, dagbrott samt slagg
högar och äldre bostadsbebyggelse. Bruket ingår i en 
större kulturmiljö av riksintresse, som sedan sträcker 
sig söderut.

Helhet
Degerhamns hamn är en mindre industri- och hamn
miljö med bebyggelse och anläggningar som genomgått 
förändringar under 1800-1900-talen. Miljön visar tyd
ligt områdets funktion och kontinuitet, framför allt un
der 1900-talet. Fabriksbyggnaderna utgör landmärken 
och till viss del karaktärselement.

Noterad påverkan
De tre vindkraftverken på vågbrytarna samverkar med 
och förstärker hamnens industriella karaktär. Den in
dustriella historien får en naturlig kontinuitet. Vind
kraftverkens begränsade höjd medför att de underord
nar sig fabriksbyggnaderna som alltjämt är de karak
tärselement som dominerar.

I Degerhamn, med sin industriella och relativt stor- 
skaliga karaktär, samverkar vindkraftverken med sin 
omgivning på ett positivt sätt. Pedagogiska värden och 
upplevelsevärden påverkas mycket marginellt och kan 
till och med sägas få en begränsad förstärkning genom 
vindkraftverken.

Kommentar
Även om den mycket värdefulla kulturmiljön kring det 
gamla alunbruket ligger nära Degerhamn, liksom 
kulturlandskapet på Alvaret och i odlingsbygden åt öst, 
gör vindkraftverkens begränsade höjd och placering 
i hamnområdet att dessa områden inte berörs.
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De tre vindkraftverken är placerade på vågbrytarna.

Skala 1:100 000. Underlag Blå kartan 55 © Lantmäteriet
Medgivande L2000/490
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Västgötskt odlingslandskap
På västsluttningen av Mösseberg i Falköpings kommun 
ligger Vilske-Kleva socken. Ca 200 m sydväst om kyr
kan har uppförts ett 23 m högt vindkraftverk i ljust grå 
kulör intill en ensamliggande gård.

Kambrosilurmoränen avtrappas här i terrasser 
(klevar) längs Mössebergs västsluttning. Vindkraft
verket ligger nedanför en mindre klev. Landskapet är 
småskaligt, väl uppodlat och lummigt. De många går
darna på västsluttningen av Mösseberg ligger spridda 
eller i glesa rader med ett förbindande äldre vägnät. 
Odlingslandskapet innehåller många äldre odlings- 
historiska element. Markerna är fornlämningsrika och i 
åkrarna är såväl gånggrifter som gravhögar väl expone
rade på terrasserna.

Vilske-Kleva ingår i en kulturmiljö av riksintresse.

Sett från Vilske-Kleva kyrka är vindkraftverket en klart 
konkurrerande faktor i kulturlandskapet.

Helhet
Kulturlandskapet är ålderdomligt. Den terrasserade 
kambrosiluren med lokalklimat, gårdsbebyggelse och 
de många för området speciella fornlämningarna skän
ker miljön tydliga regionala särdrag. Fornlämningar 
och gårdar ger karaktär, vägar och åkrar bildar tillsam
mans med andra element tydliga strukturer. Den medel
tida kyrkan fungerar som landmärke. Helheten är ett 
tydligt läsbart historiskt landskap.

Noterad påverkan
Vindkraftverket dominerar framför allt gentemot kyr
kan på grund av det ringa avståndet dem emellan. Trots 
vindkraftverkets ringa höjd drar det till sig uppmärk
samheten och påverkar kraftigt upplevelsevärdet av 
kyrkomiljön.

På grund av sitt moderna formspråk och sin stän
diga rörelse är vindkraftverket också en klart konkurre
rande faktor i det ålderdomliga och stillsamma kultur
landskapet. Topografiska och vegetationsmässiga för
hållanden gör dock det visuella påverkansområdet 
ojämnt. Sett nedifrån vägen ansluter kraftverket, på 
grund av sin placering och ringa höjd, relativt naturligt 
till den gård det betjänar.

Kommentar
I ett tidigare förslag var verket avsett att placeras på en 
något högre nivå i landskapet. Påverkan på kyrkan 
skulle då blivit ännu större. Ett större respektavstånd 
till kyrkan skulle i första hand ha eftersträvats, även 
om en annan lokalisering inte löst konflikten med 
vindkraftverket som konkurrerande faktor i kultur
landskapet som helhet.
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Vindkraftverket i Vilske-Kleva med den intilliggande gården.

Skala 1:100 000. Underlag Blå kartan 82 © Lantmäteriet
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På klipporna ovan havet, 900 m norr om fiskeläget 
Mollösund längst söderut i Orust kommun, står ett 
45 m högt vindkraftverk (Vestas). Det uppfördes 1993 
i en vit kulör.

Den yttre kusten är kuperad och det utsatta läget 
medför en sparsam och låg vegetation. De mot havet 
orienterade fiskesamhällena kompletteras i de indragna 
och småskaliga dalgångarna av små jordbruk. Vid 
kraftverket finns en del äldre agrara strukturer, såsom 
stenmurar, vilka minner om den tid när även den yt
tersta kustens marker utnyttjades av jordbruken.

Mollösund är ett fiskeläge med kyrka och en bebyg
gelse som följsamt grupperats efter terrängen. Med sitt 
läge, sin struktur och många äldre byggnader speglande 
olika funktioner, utgör Mollösund en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården.

Fiskeläge
Mollösund med omgivningar är relativt oexploaterat 
och uppvisar en tydlig ålderdomlig prägel med utpräg
lade regionala särdrag, såväl i fiskelägets struktur och 
belägenhet som i det omgivande odlingslandskapet.

Karaktärselementen är särskilt framträdande i fiske
läget. En väderkvarn samt kyrkan och några fyrar ut
gör landmärken. Människans utnyttjande av såväl ha
vets som de begränsade odlingsmarkernas resurser, 
framför allt under 1800-talet, kan avläsas tydligt, var
för såväl de pedagogiska som upplevelsemässiga vär
dena är påtagliga.

Noterad påverkan
Vindkraftverket är ett nytt inslag som saknar tidsmäs
sigt samband med det ålderdomliga landskapet. Det 
syns på långt håll i den karga och trädlösa kustzonen, 
men landskapets skala gör att detta enstaka verk på av
stånd ändå inordnar sig i landskapet som helhet.

Områdets kulliga topografi och begränsningen till 
endast ett verk medför också att vindkraftverket har yt
terst liten påverkan på själva Mollösunds fiskeläge.

Kommentar
Exemplet Mollösund visar att bedömningen av ett 
vindkraftverks påverkan kan vara komplex. Avgörande 
för tåligheten är inte enbart landskapets kulturhisto
riska innehåll och uttryck, utan även landskapets topo
grafi och skala. Här medför de senare faktorerna att 
etableringen upplevs som acceptabel trots avsaknaden 
av tidssamband.

En förutsättning här är att det handlar om ett en
staka verk av normalstorlek och att det inte finns några 
andra vindkraftverk inom synhåll.

Helhet
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Vindkraftverket i Mollösund sett på avstånd.

Skala 1:100 000. Undertag Blå kartan 71 © Lantmäteriet
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På fastigheten Skärbo i Tanums kommun restes 1997 
sju 50 m höga vindkraftverk (Bonus). De enskilda ver
ken är placerade i den inre kustzonen med 200-250 m 
mellanrum i skogsmark på berg i ett kuperat 
sprickdalslandskap.

På avsatser och bergklackar ca 200 m söder om de 
närmaste verken ligger rösen och stensättningar i en 
solfjäderformig spridning. Det stora Greby gravfält ut
anför Grebbestad ligger 2,5 km söder om Skärbo
verken.

Verken är placerade i uppväxt skog. 1 dalgångarna 
ligger åkermark eller fjordar. Det kuperade landskapet 
medför att utblickarna växlar kraftigt.

Cirka 1 km mot NNO ligger Sannas, ett fiske- och 
stenhuggarsamhälle av högt kulturhistoriskt värde vid 
stranden av Sannäsfjorden. Själva samhället Sannäs är 
klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Kustskog
Det kuperade naturlandskapet, typiskt för norra Bo
huslän, uppvisar en blandning av ålderdomlighet och 
förändring. De regionala särdragen är tydliga, men i 
verkens näromgivning handlar det huvudsakligen om 
naturgivna sådana. På bergknallarna finns enstaka 
gravrösen som karaktärselement. I anslutning till ver
ken saknas påtagliga kulturskapade helheter och ut
tryck, men på avstånd möter dalgångarnas odlings
marker.

Noterad påverkan
Den stora gruppen konkurrerar svagt med den avgrän
sade miljön Sannäs, liksom med upplevelsen av kultur
landskapet i dalgången mot Greby gravfält, genom att 
tillföra en ny storhet till de ålderdomligare kulturmiljö
erna. Vindkraftverken inordnar sig dock i förhållande 
till kulturlandskapet i stort, även om anläggningen 
klart uppfattas.

Det kuperade landskapet medför att verken inte 
upplevs påtagligt från riksintresset Sannäs, även om 
miljön bara ligger en kilometer från de närmsta verken. 
Från dalgången i söder ser man delar av verken över 
träden, liksom från andra väderstreck. Det kan ge ett 
märkligt intryck, men är inte i första hand ett problem 
för kulturmiljöns värden.

Kommentar
Det finns inga stora upplevelsevärden eller pedagogiska 
värden knutna till den miljö där vindkraftverken place
rats. Dessa värden ligger i områden som finns på så
dant avstånd från etableringen att de inte påverkas ne
gativt.

Helhet
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Vindkraftverken är placerade på en kulle i uppväxt skog. Foto: Lasse Fredriksson

Skala 1:100 000. Underlag Blå kartan 91 © Lantmäteriet
Medgivande L2000/490

Fallstudien 23



På Grötlingboudd, en markerad udde som skjuter ut 
från sydöstra Gotland, har fyra vindkraftverk (Vestas) 
uppförts. De står i linje, längs den mindre väg som le
der ut på udden. Under 1991-1998 uppfördes först två 
30 m höga verk, vilka följdes av två som är 41 m höga. 
De är ljust gråvita, och står inte helt parallellt med vä
gen.

Grötlingboudd präglas av låg kustskog, enbuskar 
och ålderdomligt odlingslandskap med hävdade ängar, 
igenväxande lundar, betesmarker och åkrar. Genom det 
småskaliga men öppna landskapet löper långa stenmu
rar. Stränderna består av flacka strandängar med öppna 
betesmarker. Bebyggelselägen, vägar och åkrar i områ
det är till stor del desamma som under 1700-talet. En 
nybebyggelse av småfastigheter tillkom under 1800-ta- 
let och 1900-talets början längs vägen ut till Grötling
boudd. Jordbruk, och i viss mån sandstensbrytning, har 
varit viktigast för försörjningen. Dagens bebyggelse 
härstammar från 1700-, 1800- och början av 1900-ta- 
let med ytterst få sentida tillskott.

Området är av riksintresse för kulturmiljövård och 
rymmer mycket höga värden för såväl naturvård som 
friluftsliv.

Gotländskt odlingslandskap
Grötlingboudd är ett ålderdomligt kulturlandskap med 
få inslag från senare tid. De regionala särdragen är tyd
liga, såväl i markanvändning som bebyggelse. Landska
pet har ett rikt innehåll av ålderdomliga strukturer som 
vägar och hägnader. Odlingsmarkernas fördelning 
hänger samman med viktiga karaktärselement som 
gamla gårdsgrupper och system av fornåkrar.

Området har höga pedagogiska och upplevelse
mässiga värden.

Noterad påverkan
De fyra vindkraftverken på Grötlingboudd konkurrerar 
kraftigt med det ålderdomliga landskapets karaktär. De 
syns också långväga i det öppna landskapet med låg ve
getation.

Vindkraftverken syns från det kulturhistoriskt 
mycket värdefulla fiskeläget Tomtbod, beläget 6-7 km 
fågelvägen över vattnet mot norr. En lokalisering till 
uddar i en kustlinje innebär att vindkraftverken syns 
långt och påverkar långa sträckor av den angränsande 
kusten.

Helhet
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De fyra kraftverken syns lång väg, även över land. Foto: Karl Melander
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År 1995 uppfördes två 50 m höga vindkraftverk 
(Enercon) vid Smöjen på Gotlands nordöstra kust. 
Kraftverken har färgsatts i en grön kulör som avtonar 
uppåt. De står i relativt högväxt kustskog strax norr 
om ett större och i sen tid övergivet kalkbrott.

I kustskogen och längs stranden finns en mängd spår 
efter militär verksamhet som transportvägar, skyttevärn 
och transformatorer. Det stora övergivna kalkbrottet 
ger en närmast industriell karaktär åt området.

Strax norr om vindkraftverken vidtar en kulturmiljö 
av riksintresse innefattande kalkpatrongården ”Strand- 
ridaregården” vid Kyllaj samt kalkindustrimiljöer från 
1600- till 1900-tal.

Kalkbrott
Kulturlandskapet är förändrat, men det uppvisar också 
regionala särdrag då kalkhanteringen är känneteck
nande för norra Gotland. De innehållsliga egenska
perna är huvudsakligen förknippade med industriell 
och i någon mån militär verksamhet under 1900-talet.

Noterad påverkan
De uppförda vindkraftverken samverkar i viss mån 
med den industriella karaktären i det stora dagbrottet 
genom att understryka den grova landskapsexploa- 
tering som kalkbrottet och takten utgör. Samtidigt ut
gör de ett nytillskott i ett ålderdomligt industriland
skap, där tiden annars tycks ha avstannat.

Kommentar
Uppenbart är att industriell verksamhet av alla typer 
och från alla tider inte generellt kan sägas vara förenlig 
med vindkraft bara på grund av sin industriella karak
tär.

Helhet
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De två vindkraftverken vid Smöjen är placerade i ett gammalt kalkbrott.
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I Värpinge står tre vindkraftverk (Vestas) längs en 
större väg 1 km väster om Lund. Två av verken är 
30 m höga och det tredje 40 m. De är målade i vitt, 
svagt brutet mot grått.

Området präglas av det storskaliga, platta och väl 
uppodlade jordbrukslandskapet med spridda gårdar. 
Slätten genomkorsas av flera mindre men också större 
och till sin utformning mer moderna vägar. Längs 
Lunds västra del ligger de stora industrianläggningar 
och andra moderna anläggningar samt villaområden på 
lerslätt, som i dag ofta möter i städernas ytterområden.

Landskapet innehåller ålderdomliga grundstrukturer 
såsom mindre vägar, enstaka fornlämningar och vissa 
bebyggelselägen. De många förändringarna, mot ett 
närmast industriellt agrart landskap, har emellertid på
verkat de äldre strukturerna så att upplevelsen av de 
återstående delarna är fragmentarisk. För att förstå de 
äldre delarna av landskapet krävs rätt goda kunskaper. 
Lunds äldre, i och för sig värdefulla, stadssilhuett är på 
västra sidan starkt påverkad av industriella anlägg
ningar.

Slättlandskap
Landskapet är en kraftig blandning av gammalt och 
nytt. De äldre strukturerna är svåra att läsa. Kultur
landskapet är präglat av olika tider och många sentida 
förändringar, vilket är typiskt för de mest exploaterade 
delarna av Skåne.

Noterad påverkan
I det kraftigt förändrade landskapet med storskaliga in
slag som vägar, industrianläggningar, bostadsområden 
och industriåkrar samverkar vindkraftverken med om
givningens karaktär. De inordnar sig bland de olika ty
per av anläggningar som växt fram i gränsen mellan 
stad och land.

Helhet
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De tre vindkraftverken står i utkanten av Lund, på gränsen mellan stad och landsbygd. Foto: Jan Norden
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Slutsatser

Bedömningsgrunder
I fallstudien användes vissa bedömningsgrunder för att 
analysera vindkraftens påverkan på kulturmiljön. Det 
var egenskaper knutna till landskapets innehåll och 
dess uttryck. Utifrån fallstudierna och det följande 
rapportarbetet har vi bearbetat och förtydligat dessa 
bedömningsgrunder.

För en analys av vindkraftens påverkan på kultur
miljön måste de nya samband som uppstår analyseras 
utifrån såväl vindkraftens karaktär av nutida teknolo
giskt inslag som att den i huvudsak verkar visuellt (jfr 
s. 9). Vilka konsekvenser denna påverkan har för kul
turmiljön avgörs av miljöns homogenitet och tydlighet 
- det som vi i resonemangen kallat ”upplevelsevärde” 
och ”pedagogiskt värde” - och av om vindkraftverken 
dominerar eller inte. Vid värderingen av kulturmiljö
konsekvenser är det också viktigt att fråga sig vilken 
historia vi vill och förväntar oss att landskapet ska för
medla.

Vindkraften som ett nytt teknologiskt inslag i miljön 
kan analyseras och beskrivas mot de tidssamband som 
finns i miljön. Ju tydligare tidssamband som finns mel
lan vindkraftverket och den miljö det lokaliseras till, 
desto mindre konflikt. Men vi har också funnit att kon
flikten kan utebli, även om tidssambandet saknas - om 
vindkraftverken underordnar sig landskapet (ex. 
Mollösund, s. 20).

Vindkraften i egenskap av ett nytt inslag som i hu
vudsak verkar visuellt kräver att den kulturhistoriska 
analysen (tid och funktion) kompletteras med en visuell 
landskapsbildsanalys. Påverkan på kulturmiljön blir 
därmed beroende inte bara av vindkraftverkets storlek 
och dominans utan även av dess påverkansområde. 
Landskapets topografi avgör varifrån vindkraften syns, 
vilken miljö den läses ihop med. Det innebär att ett och 
samma vindkraftverk kan samverka med en miljö och 
stå i konflikt med en annan (ex. Vilske-Kleva, s. 18).

Landskapens tålighet
Vindkraftverk innebär förhållandevis begränsade in
grepp på marken. Även om framför allt grupper och 
parker kan innebära nya vägdragningar och trans
formatorstationer är det som främmande inslag i kul
turmiljön som vindkraftverken kan göra störst skada.
I vissa kulturlandskap bör vindkraftverk inte tillåtas 
alls.

Fallstudierna visar att ålderdomliga landskap med 
många karaktärselement och strukturer är olämpliga 
för vindkraft. I miljöer som förändrats kontinuerligt 
blir konsekvenserna mindre negativa - eller till och 
med positiva.

Mest känsliga för vindkraftsanläggningar fann vi 
alltså ålderdomliga kulturlandskap med tydliga 
karaktärselement vara. Vindkraftens klara karaktär av 
modern teknologi, därtill i ständig rörelse, tenderar 
i sådana miljöer att dominera över och konkurrera ut 
det historiska landskapets egenskaper. Platsen dras in 
i nutid och den historiska känslan försvinner.

Vindkraftverk kan också genom sin skala och rö
relse dominera över och konkurrera ut enskilda land
märken eller karaktärselement. Den pedagogiska möj
ligheten att förstå kulturlandskapets innehåll minskar 
när intrycken distraheras av vindkraftsanläggningar. 
Upplevelsen av ett ålderdomligt och ”tidlöst” landskap 
förtas också av vindkraft. Därigenom försvinner en 
kvalitet.

Landskap som tydligt formats av vår tid visade sig 
vara mer tåliga för nya inslag. Det kan gälla agrara mil
jöer som genomgått en kraftig strukturrationalisering 
och har moderna tekniska inslag eller omarronderingar 
och driftsformer som tidsmässigt är i samklang med 
industrisamhället. Det kan också gälla uttryckliga 
industrimiljöer och moderna hamnmiljöer. Vindkraft
verk som uppfattas stå i anslutning till de anläggningar 
de ska betjäna kan ges en funktionell och förtydligande 
tolkning.

I ett segment mellan de ålderdomliga och industri
ella miljöerna finns kulturlandskap som kan tåla 
vindkraftsanläggningar, men där lokaliseringen kan be
höva anpassas vad gäller plats, storlek och antal för att 
underordna sig eller samverka med kulturlandskapet 
och dess gräns- och ägosystem.
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Olämplig konsekvens för upplevelsen av en gravhög. Illustration: Eva Svensson, ur "Lokalisering av vindkraftverk 
och radiomaster i Skåne".

Ålderdomliga Vindkraft
kulturlandskap olämpligt

”Varierade” Vindkraft
kulturlandskap med hänsyn

Kraftigt förändrade, Vindkraft
moderna landskap lämpligt

Havsetableringar
Lämpliga områden för vindkraft ur energisynpunkt är 
kust, hav och fjäll. Vi har inte särskilt studerat 
havsetableringars effekt på kulturmiljövärden, men vid 
fallstudierna fann vi att vindkraftverken syns mycket 
väl över vatten och påverkar kusten över stora avsnitt. 
Om kustlinjen buktar kan effekten bli särskilt tydlig. 
Förhållandet åskådliggjordes på sydöstra Gotland, vid 
Grötlingboudd, där de fyra vindkraftverken på udden 
syntes väl i det byggnadsminnesförklarade fiskeläget 
Tomtbod, beläget 7 km norr om Grötlingboudd.

Även vid havsetableringar av vindkraft är ålderdom
liga karaktärslandskap känsliga för påverkan. Utanför 
sådana landskap, som naturligt hör ihop med havet och 
där horisonten, inte stranden, utgör gräns behövs ett 
stort vindkraftsfritt område.

Påverkansområde
Kulturlandskapets topografi, rumsbildning och skala 
avgör hur stort påverkansområde en anläggning har, 
men har också betydelse för hur vindkraftsanlägg- 
ningen uppfattas i landskapet. I ett område med höjd
skillnader syns verken ibland inte ens på relativt nära 
håll, medan de kan synas längre i vissa riktningar, till 
exempel längs dalgångar. I slättområden påverkar 
vindkraftverken ett mer jämnt fördelat område.

Avståndet till anläggningen från ett karaktäristiskt 
kulturlandskap har naturligtvis också betydelse. Studier 
av befintliga vindkraftverk med höjderna 23-50 m vi
sar på olika omgivningseffekter i två zoner runt verken: 
I den inre zonen fångar vindkraftverken betraktarens 
uppmärksamhet, genom sin storlek och rörelse. I den 
yttre zonen kan vindkraftverken fortfarande ses, men 
det behövs en aktiv handling, ett ögats uppsökande, 
från betraktaren för att vindkraftverken ska noteras.
I det absoluta närområdet är de alltid dominerande.

Förhållandet ger konsekvenser för bedömning av 
planerade vindkraftverks påverkan på kulturvärden 
i landskapet. Efter en första bedömning av om vind
kraft över huvud taget hör hemma i närmiljön måste 
alltid ett större eller mindre omland tas med. Även i 
den yttre zonen kan vindkraftverk fortfarande läsas 
ihop med den miljö som berörs där.

Vi fann att storskaliga odlingslandskap med vida, 
öppna horisontlinjer tenderar att inordna vindkraft
verken bättre än småskaliga, mer rumsligt begränsade 
miljöer, åtminstone så länge antalet vindkraftverk är 
begränsat. Dock beror det mindre på topografin än på 
det faktum att storskaliga slättlandskap ofta är områ
den med moderna tekniska inslag eller arronderingar 
och driftsformer som är i tidsmässig samklang med 
industrisamhället och vår tid. I storskaliga men ålder
domligt tidlösa landskap, som till exempel Alvaret på
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Öland, är och förblir den moderna vindkraften ett art
främmande inslag.

Utsiktspunkter
Vid en bedömning har utsiktspunkterna betydelse, inte 
bara topografiskt utan också i förhållande till kultur
landskapets innehåll. Det finns en tendens att vi gör 
våra bedömningar från stråk där människor i allmän
het rör sig , till exempel från en väg. Även om det är 
viktigt hur en stor del av befolkningen vanligtvis upp
fattar sitt landskap, måste bedömningen av en planerad 
vindkraftsanläggning göras i ett vidare perspektiv - 
med kulturmiljövärdena som sådana framför ögonen.

Antal, storlek och placering
Vindkraftverken kan etableras som enstaka, i grupp 
eller i parker (>10 st). Antalet vindkraftverk och hur de 
placeras har betydelse för etableringens inverkan på 
kulturlandskapet. En medveten inriktning mot place
ring i grupper kan vara positiv för kulturmiljön. De 
kulturmiljöer som inte tål vindkraft kan då hållas fria.

Storleken på grupperna och verkens inbördes struk
tur är dock en anpassningsfråga som vi fann sekundär 
i förhållande till frågan om kulturmiljön över huvud ta
get tål vindkraft.

Tre eller flera verk grupperas i bästa fall efter någon 
princip, till exempel på rad eller i olika geometriska 
former. Sättet att gruppera har betydelse för hur de 
upplevs i landskapet. I många fall kan kulturhistoriska 
strukturer vara till vägledning vid val av grupperings- 
sätt. De kulturhistoriska strukturerna kan i sig vara ett

resultat av underliggande landskapsstrukturer varför en 
sådan gruppering antagligen känns rimlig samtidigt 
som den knyter an till historiska gränser i landskapet.

Enstaka verk och mindre grupper måste placeras så 
att de inte konkurrerar med eller dominerar över land
märken och karaktärselement. Här blir det viktigt att 
undersöka olika siktlinjer. Vindkraftverk kan på av
stånd läsas ihop med kulturmiljöer på ett olyckligt sätt.

Kulturlandskapet kan tåla olika stort antal vind
kraftverk. Många gånger kan ett eller två verk inpassas 
utan större konflikt, även om man bör vara uppmärk
sam på effekten av verkens höjd. Gruppstationer med 
tre eller flera verk är genast svårare att lokalisera utan 
att dominans- och konkurrenseffekter uppstår. Även 
om ett verk godtas på en plats i ett inledande skede kan 
en senare utbyggnad med två till, eller ännu fler, få all
varliga konsekvenser för kulturlandskapets karaktär.

Vindkraftsparker
Vindkraftsparker ändrar landskapets karaktär så totalt 
att hela landskapet närmast kan betraktas som ett 
industrilandskap. På längre håll upplevs ofta parkerna 
som fladdriga, oroliga staket vid horisonten. Samman- 
läsning av flera grupper kan i sämsta fall få samma ef
fekt som en park.

Ett vindkraftverk med dagens utformning utgör ett 
helt nytt inslag, var det än placeras. Möjligheterna att 
genom utformning eller färgsättning låta dem under
ordna sig andra storheter i landskapet är små, och kan
ske inte heller önskvärda, ur ett kulturhistoriskt per
spektiv.
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