Seminarium Skånes vindkraftsakademi 8 oktober 2013.
Namn: Kenneth Bengtsson repr. Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)
Funktion: Vice ordförande i SkOF och sammankallande i Fågelskyddskommittén.
Vår org. kring vindkraftsfrågor: Jag bereder tillsammans med Nils Waldemarsson remissvar i
vindkraftsfrågor. Nils ansvarar i huvudsak för ärenden i Bromölla och Kristianstads kommuner. Våra
svarsförslag går vidare till SkOFs styrelse där det slutliga innehållet bestäms. SkOF har ett stort nät av
lokala medlemmar och i normalfallet används deras kunskap när yttrandet bereds.
SkOF följer i stort Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) vindpolicy presenterad i september 2009
(revidering pågår). På grund av bland annat regionala skillnader i förhållande till övriga Sverige
behövs dock en särskild policy för Skånes del.
Ur SkOFs policy kan bland annat följande nämnas.


SkOF förordar placering av vindkraftverk i odlingsbygder som tillåter fler än enstaka verk. Föreningen
ser hellre tätare grupperingar i lämpliga områden än utspridda verk i landskapet.
SkOF avråder från etableringar …
 i eller vid känsliga arters revir – t.ex. örnar, ängshök, skogshöns, berguv och vit stork
 i sjö- eller skogsmiljö* * Riksföreningen SOF menar att produktionsskogar vanligen lämpar sig väl för
vindkraft. Eftersom en mycket stor del av skogsbeståndet i Skåne är att betrakta som
produktionsskogar, samt att kunskapen om aktiva vindkraftverks påverkan på skogens djurliv är
bristfällig, avråder SkOF från etablering av vindkraft i skogsmiljöer i Skåne undantaget homogena
granplantager eller i övrigt triviala skogsbiotoper.
SkOF motsätter sig …
 verk med totalhöjd överstigande 150 meter. För sådana verk krävs vitt positionsljus och sådant ljus
riskerar att attrahera flygande fåglar i mörker eller under andra förutsättningar som genererar dålig sikt.
SkOF anser att …
 kontrollprogram ska upprättas vid uppförandet av större grupperingar samt vid samtliga etableringar i
kontroversiella områden.
 tillhörande infrastruktur såsom kabeldragningar, vägar och underhållsaktiviteter skall vägas in vid
bedömning av vindkraftens påverkan i varje enskilt fall.
 försiktighetsprincipen ska gälla i osäkra fall fram till dess att risker utretts och eventuellt avfärdats.
 ytterligare undersökningar om vindkraftverks påverkan på fågellivet ska genomföras. Bland annat
finner föreningen det angeläget med häckfågelinventeringar i olika miljöer såväl före som efter verkens
uppförande, samt att i olika miljöer undersöka i vilken omfattning fåglar omkommer genom kollision
med verken.

Framåtblick/Samarbeten/Dialog:
Med några få undantag är dialogen med vindkraftsintressenter försumbar. I de fall SkOF är positiva till
etableringar nämns detta oftast i beslutsprocesserna. Då gillas vi! I de fall SkOF är negativa till
etableringar förbigås våra synpunkter däremot ofta med tystnad. Vi marginaliseras.
SkOF råder ofta till inventeringar i planområden och i den mån sådana verkställs anlitar
vindintressenterna i normalfallet inhyrda konsulter. Konsulternas och SkOFs bedömningar om
ornitologiska värden och/eller risker med etableringen är inte alltid samstämmiga. I sådana fall har
SkOF mycket små möjligheter att påverka fortsättningen. Konsultens ord väger mycket tungt även om
SkOF kan visa på felaktiga slutsatser, felbedömningar eller otillräckliga fältinsatser. En skillnad
mellan konsulterna och SkOF är att vi tar hänsyn till hela fågelfaunan (den biologiska mångfalden)
medan konsulterna oftast fokuserar helt på de rödlistade arterna.
SkOF vill att det tas större hänsyn till försiktighetsprinciper. Tyvärr upplever vi allt för ofta det
motsatta – att det på ren svenska ”får bli som det blir”.
SkOF önskar också en större öppenhet vad gäller kollisionsoffer. Till dags dato har inte ett enda
olycksfall rapporterats till oss av vindintressenter (projektörer, servicepersonal, markägare). De fynd
som kommit oss till känna har samtliga gjorts av privatpersoner. Det känns lite märkligt.
Kunskap är nyckeln till mycket och SkOF efterlyser fler studier (se sista punkt i policyn ovan).

