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1. Introduktion 

Gotland har mycket goda vindresurser och har varit en pionjär i vindkraftsutbyggnad sedan 

1980-talet. För närvarande står vindkraften för mer än 45 % av elförsörjningen (Region 

Gotland, 2017) och regionen har som mål att år 2020 ska årsproduktionen av lokalproducerad 

el från förnybar energi på Gotland vara dubbelt så stor som den totala elförbrukningen 

(Region Gotland, 2014). Det innebär mer än en fyradubbling av elproduktionen från 

vindkraft.  

Region Gotland har pekat ut områden som är lämpliga för vindbruk i översiktsplanen och som 

kan producera mer el än målet år 2020 (Region Gotland, 2010). Flera planerade 

vindkraftsparker i utpekade områden för vindbruk på Gotland har fått avslag på 

tillståndsansökan på grund av fåglar och ofta specifikt örnar t.ex. Mästermyr, Forsvidar och 

Boge. 

Det här projektet har undersökt om fågelskyddssystem, kompensationsåtgärder och mer 

strategisk regional planering är en möjlighet för att få till stånd en resurseffektiv utbyggnad av 

vindkraften, utan negativ påverkan på bevarandestatusen på populationer av kungs- och 

havsörn. 

Gotland har en stor population av både kungs- och havsörn som är spridd över stora delar av 

ön. Nuvarande tillämpning av artskyddsförordningen medför att projekt som har 

vindkraftverk inom två kilometer från ett örnbo avslås. Detta innebär att många av utpekade 

områden för vindbruk i kommunens översiktsplan inte får tillstånd att bebyggas. Om 

vindkraftverk placeras utanför tvåkilometersradien från örnbon kan resultatet bli fler 

vindkraftparker, men med färre vindkraftverk i varje park. Detta kan i sin tur innebära en 

större risk att påverka örnarnas populationsstorlek, jämfört med om verken koncentreras i 

färre parker enligt forskarna Ottvall och Green (2016). Det här projektet har därför i dialog 

med intressenter från både vindkraftbranschen, miljöorganisationer och myndigheter 

undersökt förslag på hur man skulle kunna få högre grad av samexistens mellan örnar och 

vindkraft på Gotland. 

Skydd av biologisk mångfald och minskade utsläpp av växthusgaser är två överordnade mål i 

den svenska miljöpolitiken. Ett led i klimatarbetet är satsningar på förnybar energi. 

I prövningen enligt miljöbalken kan vindkraftsutbyggnaden och skyddet av biologisk 

mångfald framstå som två motstående intressen. Det behöver dock inte nödvändigtvis finnas 

en konflikt mellan exploateringsprojekt och skyddade naturvärden om planerare och 

projektörer planerar noggrant och vidtar skyddsåtgärder i förhållande till exploateringen. 

Arbetet med dessa åtgärder brukar diskuteras utifrån den så kallade skadelindringshierarkin 

(se figur 1) som är framtagen inom ramen för Business and Biodiversity Offsets Programme 

(BBOP, 2017). I enlighet med modellen bör första steget vid etableringen av en ny 

verksamhet vara att undvika potentiella skador på naturvärden med hjälp av god planering. 

Nästa steg fokuserar på utformningen av verksamheten där hänsyn ska tas för att så minimera 

eventuella skador. Om det ändå kvarstår några skadeeffekter, ska efterbehandling för att 
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åtgärda dessa skador vidtas i ett tredje steg när verksamheten avslutas. Det fjärde och slutliga 

steget för skadelindring är att kompensera för skadorna. 

Detta projekt har undersökt om det genom att ta ett större helhetsgrepp i den regionala 

planeringen går att åstadkomma en bättre samordning av de bägge målen, med utgångspunkt 

att bägge ska gynnas. Projektet har även undersökt effekten av tänkbara åtgärder, såsom 

ekologisk kompensation och tekniska system för fågelskydd. I förhållande till 

skadelindringshierarkin diskuteras områdena ”undvikande” (genom strategisk planering), 

”skyddsåtgärder” samt ”kompensation” som sätt att försöka få en högre grad av samexistens 

mellan örnar och vindkraft på Gotland. 

 

Figur 1: Skadelindringshierarkin gällande åtgärder för att undvika eller minimera påverkan på 

biologisk mångfald från en exploatering (Källa: Naturvårdsverket, 2016a) 

1.1 Målen för projektet 

1. Ta fram en teknisk kravspecifikation för fågelskyddssystem 

2. Identifiera och analysera acceptansen för fågelskyddsystem hos nyckelintressenter 

(framförallt myndigheter, miljöorganisationer och vindkraftsindustri) 

3. Ge förslag på skydds- och kompensationsåtgärder för bevarande av livskraftiga 

bestånd av örn på Gotland vid vindkraftsutbyggnad. 

4. Ge förslag på hur en strategisk regional planering kan bidra till bevarandet av 

livskraftiga bestånd av örn på Gotland vid kraftutbyggnad. 
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1.2 Genomförande 

- En kunskapssammanställning tas fram, som innehåller testade skyddssystem samt 

aktuell forskning i ämnet. 

- Identifiera vad som lagligt behöver visas för att skyddssystem ska kunna beaktas vid 

tillståndsprövning. 

- Med utgångspunkt i kunskapssammanställningen och vad som behövs lagligt kommer 

den tekniska kravspecifikationen att utarbetas med information av och kontakt med 

skyddssystemtillverkare, vindkraftstillverkare, projektörer och relevanta intressenter. 

- Baserad på befintlig kunskap och genom dialog med nyckelintressenter identifieras 

och analyseras acceptansen för fågelskyddssystem. En utbildningsdag med workshop i 

dialog kommer att anordnas för nyckelintressenter där en samsyn eftersträvas. 

- Utifrån befintlig kunskap och genom intervjuer med fågelexperter ska ett förslag på 

skydds- och kompensationsåtgärder arbetas fram. 

- Göra en kartläggning som redovisar hur ansvariga myndigheter löpande arbetar med 

övervakning, beståndsuppskattning och frågor kring populationsstatus, samt baserad 

på denna kunskap redovisa en aktuell status för respektive populationsbestånd. 

- Baserad på befintlig kunskap och genom diskussioner med fågelexperter och 

representanter från regionen och länsstyrelsen ta fram ett förslag som visar hur en 

strategisk planering kan stödja samexistens mellan vindkraft och örnar/fåglar. 

1.3 Upplägg 

Rapporten börjar med en genomgång av de metoder som använts för att samla in information, 

dvs. litteraturstudier, intervjuer samt fokusgrupper. Efter detta beskrivs hur situationen ser ut 

för örnar och vindkraft på Gotland. Fokus lägg på beståndsutveckling, inventeringsmetoder, 

samt vindkraftens påverkan på örnar. Följande tre delar går i tur och ordning igenom 

projektets huvudfrågor, dvs. fågelskyddssystem, kompensation och strategisk planering. Varje 

del består av en litteraturstudie, som exempelvis behandlar juridiska eller praktiska 

förutsättningar för att vidta en viss åtgärd, och en empirisk del, där resultat från intervjuer 

eller diskussioner i fokusgrupper med intressenter presenteras. Baserat på projektets 

målsättning ges något större utrymme till att diskutera fågelskyddssystem än vad som görs för 

kompensationsåtgärder och strategisk planering. I den sista delen sammanfattas vad projektet 

kommit fram till i förhållande till vart och ett av projektets mål. 

2. Metod 

Nedan beskrivs de metoder och material, det vill säga litteraturstudier, semi-strukturerade 

intervjuer och fokusgruppsdiskussioner, som använts för att ta fram den här rapporten. 

Litteraturstudier har använts inom ramen för alla delar i projektet, intervjuer har använts i 

relation till frågorna om fågelskyddssystem och kompensation, och fokusgruppsdiskussioner 

har använts för att besvara frågorna om fågelskyddssystem och strategisk planering. 
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2.1 Litteraturstudier 

Projektets tre övergripande studieområden – fågelskyddssystem, kompensation och strategisk 

planering – innehåller alla en genomgång av existerande litteratur om de olika 

ämnesområdena.  

När det gäller fågelskyddssystemen består litteraturstudien av en genomgång av de tekniska 

samt de juridiska förutsättningarna för att använda fågelskyddssystem. Den tekniska delen av 

studien baseras dels på forskningsartiklar som diskuterar användning, utformningen och 

tillförlitligheten av fågelskyddssystem, dels på systemutvecklarnas, vindindustrins och 

konsultföretags beskrivningar och utvärderingar av systemen. Den juridiska delen i sin tur 

baseras på en genomgång av rättsfall där fågelskyddssystem diskuterats. Vidare studerades 

även myndigheternas riktlinjer, forskningsrapporter och diskussioner i juridiska facktidskrifter 

om hur artskyddslagstiftningen ska tolkas och tillämpas i förhållande till vindkraftsutbyggnad. 

Litteraturen som studerats i förhållande till kompensation utgår till från forskningsartiklar och 

-rapporter om kompensation (speciellt gällande praktiska förslag på kompensationsprojekt), 

men mycket fokus har även getts åt Naturvårdsverkets handbok om kompensationsåtgärder. 

Valet av fokus på denna handbok beror på att kompensationsåtgärder fortfarande är relativt 

ovanligt i Sverige, varför det bedömts viktigt att lyfta fram de riktlinjer som finns (speciellt 

när dessa riktlinjer kommer från en myndighet som är av stor betydelse för hur användning av 

kompensation i rättslig mening ska tolkas och tillämpas). Två rättsfall där 

kompensationsåtgärder diskuterats har även studerats. 

Urvalet av litteratur i relation till strategisk planering har utgått från ett antal svenska 

forskningsrapporter samt riktlinjer från EU-kommissionen, som diskuterat strategisk 

planering som ett sätt att mer effektivt arbeta med fågelskyddsfrågor i vindkraftssammanhang. 

För att få konkreta exempel på hur denna strategiska planering skulle kunna gå till har även 

ett antal strategidokument som tillämpar detta förslag studerats (ett internationellt och två 

svenska exempel). 

2.2 Intervjuer 

Två separata semi-strukturerade intervjustudier har genomförts inom projektet, en med fokus 

på fågelskyddssystem och en på kompensationsåtgärder. 

2.2.1 Intervjuer om fågelskyddssystem 

Intervjuerna om fågelskyddssystem gjordes för att studera vilken uppfattning olika 

nyckelintressenter har om användning av fågelskyddssystem (generellt och specifikt på 

Gotland). Nyckelintressenterna definierades som personer från (1) myndigheter (lokalt, 

regionalt och nationellt) som beslutar om frågor relaterade till fågelskydd och vindkraft, (2) 

juridisk expertis (jurister och rådmän) som är bekanta med juridiska frågor kring vindkraft, 

örnar och/eller fågelskyddssystem, (3) personer aktiva inom ornitologiska 

intresseorganisationer (på Gotland och nationellt), (4) representanter för företagen som 

utvecklar fågelskyddssystemen samt (5) representanter från vindindustrin på Gotland. 

Sammantaget intervjuades fem myndighetsrepresentanter, fyra personer med juridisk 
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kompetens, tre personer från intresseorganisationer, två systemutvecklare och sex 

industrirepresentanter. 

Respondenterna kontaktades först via e-post och intervjuerna genomfördes sedan antingen via 

telefon (tio intervjuer), Skype (fyra intervjuer) eller genom ett personligt möte (sex 

intervjuer). När intervjuerna gjordes genom ett personligt möte var det respondenterna som 

föreslog plats för mötet. Om respondenterna så begärde skickades intervjufrågorna till 

respondenten på förhand (detta gäller fem intervjuer). Under ett av intervjutillfällena 

intervjuades två personer på en gång, i de övriga fallen var det bara en respondent åt gången. 

Systemutvecklarna har intervjuats vid två tillfällen. Första gången kontaktades de för att 

projektet skulle få kunskap om hur fågelskyddssystemen fungerar, andra gången kontaktades 

de som respondenter inom den här intervjustudien där samma frågor används som för de 

andra deltagarna i studien. 

Intervjuerna genomfördes mellan april och juni månad år 2017. Frågorna som strukturerade 

intervjuerna finns i bilaga 1. Vanligen tog intervjuerna omkring en halv timme att genomföra, 

men den kortaste intervjun tog ca 15 minuter medan den längst tog 1 h 8 minuter. Alla 

intervjuer spelades in förutom en där inspelningstekniken krånglade (i detta fall 

dokumenterades intervjun istället för hand genom anteckningar). De inspelade intervjuerna 

transkriberades sedan i sin helhet innan analysen. Intervjuerna genomfördes på svenska, 

förutom med systemutvecklarna och med vindindustrirepresentanterna. Intervjuerna 

analyserades på det språk som intervjuerna gjorts på, men citaten från de engelska 

intervjuerna översattes sedan i rapportskrivningsskedet till svenska av författarna till denna 

rapport. 

Intervjuerna analyserades tematiskt utifrån de huvudteman som tagits fram för 

intervjufrågorna: ”användning”, ”(system)funktion”, ”påverkan (på fågel)”, ”test”, ”legala 

aspekter”, ”varnings- och undanväjningsfunktioner”, ”pris”, samt ”annat”. Utifrån de aspekter 

som respondenterna diskuterat under intervjuerna förfinades dessa teman i olika kategorier i 

följande steg. I slutändan fokuserades studien företrädesvis på ett av huvudtemaområdena, det 

vill säga ”användning”. Underkategorierna för detta område är ”skydd vid permanent 

fågellokal”, ”skydd vid tillfällig fågellokal”, ”skydd genom undanväjning”, ”skydd genom 

avstängning”, ”inventering”, ”allmän, extra skyddsåtgärd”, ”skydd vid fellokalisering”, samt 

”användning på Gotland”. 

2.2.2 Intervjuer om kompensation 

Intervjustudien om kompensation är mer begränsade i omfattning än vad intervjuerna om 

fågelskyddssystem är. Syftet med intervjuerna om kompensationsåtgärder har inte varit att få 

en förståelse för olika perspektiv på frågan (som var fallet med fågelskyddssystemen), utan 

snarare att få en övergripande uppfattning om vad ornitologiska experter har för tankar om 

användning av kompensationsåtgärder. 

Tre semi-strukturerade expertintervjuer gjordes under maj och juni år 2017; två intervjuer 

med svenska respondenter och en med en amerikansk respondent. Fokus i studien har lagts på 

intervjuerna med de två svenska experterna eftersom det i denna studie är Gotland som är den 
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relevanta kontexten. Intervjun med den amerikanske experten gjordes som ett jämförande 

exempel utifrån det faktum att man i USA redan arbetar med kompensationsåtgärder i 

förhållande till fågelskyddsfrågor och vindkraftsutbyggnad. 

Respondenterna kontaktades via e-post och intervjuerna genomfördes via Skype. 

Intervjuguiden finns i bilaga 2. Alla intervjuer genomfördes på engelska och på samma sätt 

som med intervjuerna om fågelskyddssystem översattes inte intervjuerna till svenska före 

rapportskrivningskedet. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan tematiskt. Huvudtemat för 

kodningen var 1. ”generella åsikter och frågor”, 2. ”huvudsakliga orsaker till förolyckande av 

örnar (orsakat av människor)”, 3. ”befintliga kompensationsprojekt”, 4. ”förslag på 

kompensations- och skyddsåtgärder”, 5. ”ansvarsfrågor”, 6. ”legala aspekter”, 7. ”uppföljning 

och planering”, samt 8. ”annat”. 

2.3 Fokusgrupper 

Fokusgruppsstudier har använts inom projektet för att få en fördjupad förståelse dels för 

nyckelintressenters attityder till användning av fågelskyddssystem, dels för hur myndigheter 

skulle kunna jobba med strategisk planering för att hantera fågelskydds- och vindkraftsfrågor 

bättre. 

2.3.1 Fokusgrupp om fågelskyddssystem 

Fokusgruppsdiskussionen om fågelskyddssystem genomfördes den 30 maj 2017, mellan kl. 

09:30-15:30. Under förmiddagen presenterades information om biologiska, tekniska och 

juridiska förutsättningar för användande av fågelskyddssystem utifrån de litteraturstudier som 

genomförts i det här projektet. Efter en lunchpaus fortsatte sedan dagen med själva 

diskussionsdelen. Diskussionen var inte strukturerad mer än en inledande fråga om vilka 

potential diskussionsdeltagarna ser för användning av fågelskyddssystem. Som inledning och 

avslutning på diskussionen fick deltagarna i tur och ordning uttrycka sin åsikt om detta. 

Därutöver var fritt för deltagarna att prata i den ordning de ville och om de saker de upplevde 

som intressanta eller viktiga att diskutera i förhållande till fågelskyddssystem. Diskussionen 

dokumenterades genom att två personer från projektet tog anteckningar under hela 

diskussionen. Anteckningarna jämfördes sedan med varandra för att säkerställa att 

dokumentationen var så korrekt som möjligt innan anteckningarna analyserades. 

Urvalet av deltagare i fokusgruppsdiskussionerna fokuserade på representanter från 

myndigheter (lokala, regionala och nationella), natur- och fågelskyddsorganisationer, samt 

vindindustri. Fokus för urvalet var på organisationer som på något sätt har en lokal koppling 

till, intresse av eller inflytande över fågelskyddsfrågor eller vindkraft på Gotland.  En 

personlig inbjudan till träffen skickades ut via mail till ett antal personer i de intressanta 

organisationerna. Av de inbjudna personerna var det dock flera som inte hade möjlighet eller 

som valde att inte delta. Vid fokusgruppsdiskussionen deltog i slutändan tre representanter 

från vindindustrin och två myndighetsrepresentanter. Utöver detta deltog även tre studenter 

från Uppsala universitets masterprogram i vindkraftsprojektering. Från projektet närvarade 

fem personer. 



 

11 
 

Diskussionerna från mötet analyserades tematiskt. Koderna för analysen är samma som 

koderna som användes för intervjuerna om fågelskyddssystem (se ovan). Analysen skickades 

ut till fokusgruppsdeltagarna för att de skulle kunna ta del av den. 

2.3.2 Fokusgrupp om strategisk planering på Gotland 

För studien om strategisk planering genomfördes tre fokusgruppsträffar tillsammans med tre 

representanter (alltid samma tre representanter) från myndigheter på Gotland som hanterar 

fågelskydds- och planeringsfrågor inom ramen för sin verksamhet. Intentionen med dessa 

fokusgruppsdiskussioner var att få en ökad förståelse för hur man skulle kunna använda 

strategisk planering för att arbeta med de aktuella frågorna på ett nytt och mer övergripande 

sätt. Viktigt att säga i sammanhanget är att intentionen med dessa diskussioner inte var att få 

någon form av officiellt ställningstaganden från myndigheterna i fråga om de saker som 

diskuterades – resultaten ska inte tolkas på detta sätt. Snarare handlade det om att utforska 

vilka möjligheter och begränsningar myndigheterna såg när det gäller att arbeta med 

strategisk planering i detta sammanhang.  

Fokusgruppsdiskussionerna ägde rum den 7 april, 12 maj samt 24 augusti år 2017. Varje träff 

varade ungefär två timmar. Samtalen från samtliga möten dokumenterades genom 

handskrivna anteckningar. Utifrån diskussionerna på de två första träffarna utkristalliserades 

förslag på fem olika teman för hur man skulle kunna komma vidare med arbetet med 

strategisk planering gällande vindkraft och fågelskydd. De fem temaområdena har fått 

rubrikerna ”Koncentrera vindkraften”, ”Länsstyrelsens förvaltningsplan för kungsörn”, 

”Kartor för täthet av boplatser”, ”Ny översiktsplan” samt ”Större statlig inblandning”. Utöver 

detta fanns även ett sjätte tema som fokuserade på befintlig planering kring vindkraft och/eller 

fågelskydd. 

En sammanfattning av de två första mötenas diskussioner sammanställdes och skickades ut 

till fokusgruppsdeltagarna inför det sista mötet så att deltagarna skulle kunna kommentera 

dokumentationen och det som sagts under tidigare möten. Dokumentationen från 

diskussionerna under denna sista träff analyserades slutligen tillsammans med anteckningarna 

från de två tidigare träffarna utifrån de temaområden som nämnts ovan. 

3. Örnar och vindkraft på Gotland 

3.1 Hur går övervakningen av kungsörn till? 

Ett riksdagsbeslut från 2013 fastställde att referensvärdet för när den svenska 

kungsörnspopulationen har gynnsam bevarandestatus är vid 150 registrerade lyckade 

häckningar (Miljö- och jordbruksutskottet, 2013). Därtill ska kungsörnen ha ett 

utbredningsområde som omfattar hela landet. Den nationella övervakningen av kungsörn kan 

därför anses ha uppgiften att följa upp populationsutvecklingen utifrån dessa mål. Regionala 

kungsörnsgrupper har dock inventerat kungsörn i flera decennier och den ideella 

organisationen Kungsörn Sverige bildades 2010 bl.a. för att sammanställa inventeringar från 

hela landet och presentera dessa i en årlig rapport. 
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I ett myndighetsperspektiv ansvarar länsstyrelsen för inventeringen av kungsörn i respektive 

län då kungsörnen ingår i förvaltningen av de stora rovdjuren. Inventeringarnas resultat 

redovisas till Naturvårdsverket som granskar och fastställer de inlämnade 

inventeringsresultaten. I praktiken innebär det att Viltskadecenter, SLU på uppdrag av 

Naturvårdsverket sammanställer den information som länsstyrelserna lämnar in i årliga 

rapporter (se figur 2 för en sammanställning av vem som gör vad i uppföljningsarbetet). 

Uppgifter om antal besatta revir och registrerade lyckade häckningar utgör grund för 

populationsstorleksbedömning medan föryngring redovisas som antal flygga ungar i besatta 

revir. Naturvårdsverkets budget för årlig uppföljning av kungsörn i landet har sedan år 2002 

legat på 500 000 kr, men är för närvarande högre. Det är dock svårt att beräkna exakt budget 

då ekonomiska medel också används från förvaltningspotten och inventeringar av kungsörn 

samkörs med andra inventeringar. 

Förutom i fjällvärlden och fjällnära områden där länsstyrelsens fältpersonal genomför 

merparten av kungsörnsinventeringen tar länsstyrelserna ofta hjälp av kungsörnsgrupperna, 

som i många fall är en del av ornitologiska regionalföreningar, för inventeringen. Mycket av 

kungsörnsgruppernas arbete är helt frivilligt även om milersättning ofta utbetalas. Det är inte i 

samtliga län där länsstyrelserna får del av all inventeringsdata och därför är statistiken i den 

årliga rapporten från Viltskadecenter delvis ofullständig. Därmed är sammanställningen av 

inventeringarna från Viltskadecenter inte nödvändigtvis identisk med den från Kungsörn 

Sverige. ÖRN-72 är ytterligare en sammanslutning som arbetar för att bevara en livskraftig 

kungsörnpopulation, men är inte uttalat delaktig i inventeringarna av häckande kungsörn på 

riksnivå. 

På Gotland finansierar länsstyrelsen med medel från Naturvårdsverket inventeringarna av 

kungsörn med 100 000 kr årligen som används för att leta efter nya revir, bon och lyckade 

häckningar. Arbetet med att inventera och följa upp alla kända boplatser utförs dock helt 

ideellt. 

Inventeringarna av kungsörn följer en för arten framtagen metodik som bygger på besök vid 

kända boplatser
1
. Eftersök av nya revir och boplatser görs främst med spelflyktsinventering. 

Det är framför allt insatser med att leta upp nya boplatser som är krävande, och hur mycket tid 

som läggs på detta varierar över landet. Inventeringen är därför inte standardiserad och 

utfallet är beroende av inventeringsinsatsen. Därför är det svårt att fastställa trender i 

populationsutvecklingen. I områden där i stort sett enbart kända boplatser besöks kan 

utvecklingen nästan enbart bli negativ då etablering av nya boplatser missas vid 

inventeringarna. Minst 65 % av den bedömda populationsstorleken av ca 680 par täcks in 

årligen av inventeringarna (baserat på de årliga rapporterna från Viltskadecenter). 

                                                           
1
 Inventeringsföreskrifter finns i flera dokument; Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 

Naturvårdsverket, 2007) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (senaste ändring i NFS 
2014:23; Naturvårdsverket, 2014), åtgärdsprogrammet för kungsörn (Naturvårdsverket, 2011) och Kungsörn 
Sveriges ”Inventeringshandledning för ideell verksamhet” och ”Inventeringsvägledning för bl.a. 
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken” (Kungsörn Sverige, 2017). 
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3.2. Hur går övervakningen av havsörn till? 

Projekt Havsörn startades 1971 av Naturskyddsföreningen för att rädda den då 

utrotningshotade havsörnen. Tack vare många viktiga åtgärder, främst utfodring av mat 

vintertid, räddades havsörnen och lade grunden för en återhämtning av beståndet. Idag är 

Projekt Havsörn formellt avslutat, men Naturskyddsföreningen har under många år ansvarat 

för inventering av arten med Björn Helander som projektledare. Björn Helander stod för 

merparten av inventeringsarbetet fram till omkring år 2000 då en snabb tillväxt i 

havsörnsbeståndet ledde fram till att flera ideella inventerare anslöt sig till övervakningen. 

Idag utförs inventeringarna av Enheten för miljöforskning och övervakning vid 

Naturhistoriska riksmuseet på uppdrag av Naturvårdsverket. En påfallande del av fältarbetet 

utförs dock av ett flertal frivilliga inventerare, exempelvis är Skärgårdsstiftelsen en viktig 

samarbetspartner i Stockholms län. Naturhistoriska riksmuseets inventeringar är vältäckande 

och systematiska i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län samt i Lappland. I övriga län 

i landet varierar inventeringsinsatserna i viss utsträckning och är totalt sett inte tillräcklig för 

att den svenska populationsstorleken kan annat än gissas. Den senaste skattningen är från 

2016 med minst 700 par (WWF, 2016), men det verkliga antalet bör ligga närmare 1000 par. 

År 2008 uppskattades beståndet till minst 530 par (Ottosson et al. 2012). Med en årlig tillväxt 

av ca 7 % bör beståndet år 2017 vara minst 975 par. Eftersom tillväxten avstannat något i de 

mest tätt bebodda skärgårdarna kanske tillväxten inte varit så stor de allra senaste åren.  

Inventeringarna av havsörn utförs på ungefär samma sätt som för kungsörn där nya boplatser 

kan hittas vid spelflyktsinventering av revirhållande havsörnar. Grunden i inventeringen är att 

besöka kända boplatser och bestämma antalet flygga ungar. Metodik är beskriven i ett 

dokument som är en så kallad undersökningstyp från Naturvårdsverket (2004). Vid tidpunkten 

för färdigställandet av detta dokument (år 2004) bedömdes att häckningsutfall för ca 75 % av 

revirhållande par i landet registrerades vid inventeringarna. Idag är andelen kända 

häckningsutfall i beståndet lägre då det inte har varit möjligt att öka inventeringsinsatserna i 

motsvarande grad som beståndet ökat. 

Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för undersökningar av antal ungar per kull och andel 

lyckade häckningar hos havsörn som en del av den nationella miljöövervakningen inom 

programområde Kust och hav (Naturvårdsverket, 2017a och b). Fokus i övervakningen ligger 

på hur miljögifter kan påverka havsörnarnas reproduktionsförmåga, och i andra hand 

uppföljning av populationsutveckling. Havsörnens geografiska utbredning i landet är väl 

dokumenterad med hjälp av de ideella inventerarnas insatser. Resultaten bygger på årliga 

inventeringar av havsörnsbon utmed svenska kusten och i insjövatten i Lappland och i södra 

Sverige. Budgeten från Naturvårdsverket för det arbete som Naturhistoriska riksmuseet utför 

är för närvarande 1,2 miljoner kr (Peter Hellström muntligen). Därtill finansieras ideella 

insatser från olika källor, oklart med hur mycket men säkerligen med ett väsentligt lägre 

belopp. 

Data från svenska inventeringar av havsörn rapporteras till Helsingforskonventionen, 

HELCOM, som har uppföljning av havsörnens föryngringsnivå som en del i övervakningen 

av Östersjömiljöns status (HELCOM, 2017). Avrapportering sker årligen med viss 

fördröjning i rapportering av data.  
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På Gotland inventeras havsörn sedan början av 2000-talet av ideella inventerare där fokus 

ligger på besök av kända boplatser. De gotländska inventeringarna genomförs inte 

systematiskt och är därför inte strikt standardiserade. 

 

 

Figur 2: Uppföljning av kungsörnens och havsörnens utveckling i Sverige. 
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3.3 Örnarnas populationsutveckling på Gotland 

Såväl kungsörn som havsörn var sällsynta och saknades periodvis som häckfåglar på Gotland 

under första halvan av 1900-talet (Högström 2007, Smitterberg 2007). En viss återhämtning 

ägde rum i slutet av 1900-talet. Det fanns 10-15 kända par av kungsörn 1989 (Tjernberg 

1990) och 20 par 1996 (Hedgren 1996). Kungsörnen har följts årligen på Gotland sedan 1993 

och antalet konstaterade påbörjade häckningar beskriver bäst utvecklingen av populationen 

under perioden 1993-2016 (figur 3). Sedan 2008 har inventeringsinsatserna legat på en högre 

nivå och populationsutvecklingen presenteras bäst i form av antal revir med par (besatta 

revir). Med ökade inventeringsinsatser har nya kungsörnsrevir upptäckts samtidigt som 

beståndet har ökat och 2016 konstaterades 57 besatta revir (Viltskadecenter & SLU 2016).  

Den första säkerställda häckningen av havsörn efter en längre tids frånvaro var 1997 även om 

det troligen fanns enstaka häckande havsörnar redan några år tidigare (Smitterberg 2007). 

Fram till 2006 hade antalet kända havsörnspar ökat till drygt 20 och fyra år senare till 33 

(Smitterberg 2010). Ökningen tycks fortsätta utan avmattning och 2015 bedömdes beståndet 

av havsörn på Gotland vara minst 40 par (Ottvall & Green 2016). 

Det är inte enkelt att övervaka örnpopulationerna på Gotland men inventeringar ger omkring 

100 par totalt på ön. För närvarande går det bäst för havsörnen vars bestånd sannolikt ökar 

med 8-10 procent årligen tack vare en ungproduktion på ca 1 unge/par (Ottvall & Green 

2016). Utökade och riktade inventeringsinsatser i kungsörnsrevir under 2015 och 2016 har 

bidragit till att föryngringen konstaterats till över 0,6 ungar/besatt revir dessa två år. 

Medelvärdet för kungsörnens reproduktion under perioden 2008−2016 är annars 0,5 

ungar/besatt revir (Stellan Hedgren i brev, Viltskadecenter & SLU, 2016). Inventeringarna av 

kungsörn indikerar att beståndet fortsätter att öka, om än i beskedligare takt än för havsörnen. 

3.4 Örnarnas förekomst och utbredning på Gotland 

Kungsörnarna är väl spridda på Gotland även om flera örnrevir är lokaliserade nära den 

gotländska kustlinjen (Hedgren 2007). Detta gäller särskilt för havsörn som främst söker efter 

föda nära kusten. Havsörnar lever främst på fågel och fisk (Helander 2009) och de fågelrika 

kusterna runt Gotland erbjuder rikligt med föda. I viss utsträckning utnyttjas säkerligen 

insjöar och bevattningsdammar för födosök. Havsörnarnas boplatser påträffas dock inte enbart 

längs kusten utan också i de centrala delarna av ön flera mil från födosöksplatserna. 

Kungsörnarna äter främst vildkaniner, harar och igelkottar men också medelstora fåglar som 

änder (Högström & Wiss 1992). Båda arterna äter också kadaver i den mån sådana påträffas. 

Det finns sannolikt utrymme för betydligt fler örnpar på Gotland då det knappast finns brist på 

boplatser eller lämpliga födoresurser. Därför är det troligt att områden på Gotland som idag 

saknar häckande örnar kan komma att hysa örnar i framtiden. Det är rimligen i de inre delarna 

av ön som det finns många ”lediga” boplatser för fler havsörnar. 
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Figur 3: Kungsörnens populationsutveckling på Gotland under perioden 1993−2016. Dataserien med 

grå punkter motsvarar antal påbörjade häckningar. Dataserien med rödbruna trianglar motsvarar antal 

besatta revir och bruna kvadrater antal flygga ungar. Källa: Stellan Hedgren samt Viltskadecenter &, 

SLU, 2016. 

3.5 Vindkraftens effekter på örnar 

Örnar är vanligtvis störningskänsliga för mänskliga aktiviteter i boets närhet. I vilken 

utsträckning örnar störs så mycket av att det byggs vindkraftverk i närheten av befintligt bo att 

de lämnar boplatsen och reviret är inte helt klarlagt. Då örnarna har blivit fler efterhand som 

det byggts ut med vindkraft finns exempel på att örnar valt att placera boplatser i befintliga 

vindkraftparkers närhet (Näsudden på Gotland är ett exempel). Det är dock svårt att särskilja 

effekter på örnar av vindkraftverk som byggnadsstruktur och de mänskliga aktiviteter som 

bedrivs vid anläggning och drift av verk. På ön Smøla i Norge uppvisade häckande havsörnar 

påverkan av störning och undanträngning vid vindkraftsetablering upp till 1 km från en 

vindkraftpark i ett öppet landskap (Dahl 2014). Denna vindkraftpark byggdes mitt bland 

markhäckande havsörnar och antalet människobesök i området steg markant när nybyggda 

vägar till verken ökade tillgängligheten. 

Den tydligaste påverkan av vindkraft på örnar är främst genom olyckor då vindkraftverkens 

rotorblad träffar förbiflygande örnar (benämns ofta som kollisioner). Om denna dödlighet 

leder till en lägre överlevnad i en örnpopulation kan det få konsekvenser på populationsnivå. 

En förhållandevis hög dödlighet av kungsörnar har uppmärksammats från Altamont Pass i 

Kalifornien (bl.a. i Smallwood & Thelander 2008) och av havsörnar på Smøla (bl.a. i Dahl 

2014). De lokala kungsörnarna i Altamont Pass och havsörnarna på Smøla har trots dödsfall 

av vindkraft haft stabila bestånd. I Altamont Pass visade sig minst 25 % av de dödade 

kungsörnarna vara immigranter från andra regioner och forskare drog slutsatsen att de lokala 

kungsörnarna kunde upprätthålla en stabil numerär tack vare invandring utifrån (Katzner et al. 

2016). På Smøla hade de havsörnar med boplatser inom 5 km från vindkraftparken en lägre 
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överlevnadsnivå, vilket i sin tur ledde till att tillväxten i den lokala populationen sjönk till en 

lägre nivå som en konsekvens av vindkraftparken (Dahl 2014). Den lokala populationen 

kunde fortfarande ligga kvar på en stabil nivå, men med något lägre tillväxt än tidigare. 

3.6 Vindkraftens påverkan på gotländska örnar 

Gotländska vindkraftverk har orsakat flera örnars död. Det exakta antalet konstaterade 

dödsfall av örnar vid vindkraftverk på Gotland är oklart. I rapporten av Ottvall & Green 

(2016) konstaterades att av 69 återfynd av kungsörnar ringmärkta som ungar på Gotland 

1985−2014 påträffades sju senare döda vid vindkraftverk på Gotland. Därutöver fanns till 

rapportens färdigställande ytterligare en känd vindkraftsdödad kungsörn på ön, dvs. totalt åtta 

fynd. På svenska fastlandet finns möjligen endast en känd död kungsörn vid vindkraftverk. 

Antalet vindkraftsdödade havsörnar på Gotland är inte helt klart, men det är absolut fler än 

antalet kungsörnar (13 individer fram till början av 2016). Parken på Näsudden står för en klar 

majoritet av dödsfallen. I Sverige totalt är det åtminstone 60 kända fall av vindkraftverk som 

orsakat en havsörns död, men det är problematiskt att sammanställa en rättvisande 

fyndstatistik (Peter Hellström, Naturhistoriska riksmuseet). 

De gotländska örnpopulationerna har haft en stark utveckling parallellt med en 

vindkraftsutbyggnad på ön. Detta tyder på att med nuvarande vindkraft är påverkan på 

örnarna obetydlig. Det går dock inte att utesluta att vindkraften påverkat beståndsutvecklingen 

med en effekt på dödligheten som bromsat beståndsökningen. Om vindkraften inte hade 

funnits på Gotland hade det därför kanske funnits ytterligare några häckande örnar på ön. 

Vindkraften utgör varken historiskt (se tabell 1 och 2) eller i nuläget det största hotet mot 

örnarna på Gotland. El-död vid ledningar och transformatorer samt påkörning i trafiken är de 

vanligaste människorelaterade dödsorsakerna för kungsörn och blyförgiftning (bly från hagel i 

skjutet vilt) drabbar båda arterna (Ottvall & Green 2016). Men då en eventuell utbyggnad av 

vindkraften på Gotland kan förväntas orsaka örnars död finns en viss risk att örnbestånden 

kan påverkas. 

3.7 Risker vid en utbyggnad av vindkraften på Gotland 

Baserat på den olycksstatistik på örnar som finns insamlad från vindkraftparken på Smøla och 

från USA är det rimligt att 2-10 örnar per år kommer att förolyckas vid en utbyggnad av 100 

verk på Gotland (Ottvall & Green 2016). Det är dock svårt att använda resultat från miljöer 

med andra förutsättningar och andra tätheter av fåglar och därför är denna skattning osäker. 

Risken för påverkan på örnar av en vindkraftsutbyggnad på Gotland är störst för kungsörn av 

följande skäl: 

1. Det är osäkert om beståndet idag ökar. Givet den kända ungproduktionen och rimliga 

överlevnadsdata för vuxna fåglar bör beståndet öka med 2-3% årligen, men det är inte 

säkert fastställt att så är fallet även om data ger stöd för en sådan tillväxttakt (se figur 3). 

2. Det är osäkert hur mycket extra dödlighet beståndet klarar innan det finns risk för 

minskning av beståndet. Kungsörnens föryngringstakt är väsentligt lägre än havsörnens. 

3. En utbyggnad av vindkraft som blir utspridd på flera parker kommer att beröra åtskilliga 

kungsörnsrevir, vilka idag inte har vindkraft i eller i närheten av reviret. 
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Risk för påverkan på bestånden ökar särskilt om det är vuxna individer som förolyckas. För 

att minska risken för dödsfall av örnar på Gotland är bedömningen att vindkraftverk bör 

lokaliseras på ett fåtal platser i större parker istället för utspritt till ett flertal mindre parker 

eller grupper av verk (Ottvall & Green 2016, Rydell et al. 2017). Denna bedömning baseras 

dock inte på en kunskap om exakta lokaliseringar av örnarnas boplatser utan på ett antagande 

att kungsörnsrevir är väl utspridda på Gotland. 

Tabell 1: Dödsorsaker, kungsörn Källa: Hjernquist, 2011; Vindval, 2017 

Dödsorsak Kungsörn i Sverige 
1993-2009 

Kungsörn på 
Gotland 1992-2007 

Kungsörn i Sverige 
2015 

Kollisioner med tåg 93 0 0 
Elledningar och 
transformationer 

57 21 3 

Sjukdomar/svält/trauma/skador 25 5 7 

Kollisioner med fordon på väg 17 3 1 

Påskjutna/illegal jakt 15 1 1 

Blyförgiftning 9 0 2 

Vindkraftverk 4 4 0 

Dödad vid angrepp på tamdjur 3 0 0 

Dödad av annat djur 2 0 0 

Drunknad 1 0 0 

Totalt antal 226 34 14 

 

Tabell 2: Dödsorsaker, havsörn Källa: Helander & Bignert 2008, Vindval, 2017 

Dödsorsak Havsörn i Sverige 
2002-2007 

Uppgift saknas Havsörn i Sverige 
2015 

Blyförgiftning 17   7 

Elledningar och 
transformationer 

6 
  

1 

Sjukdomar/svält/trauma/skador 4   14 

Dödad av annat djur 4   1 

Kollisioner med tåg 2   10 

Kollisioner med fordon på väg 2   20 

Vindkraftverk 2   5 

Drunknad 1   0 

Kollision med flygplan 1   0 

Påskjutna/illegal jakt 0   5 

Totalt antal 39   63 
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4. Fågelskyddssystem 

Den här delen fokuserar på fågelskyddssystem
2
 som ett sätt att förebygga att örnar skadas 

genom att flyga in i vindkraftverkens blad. I förhållande till de olika åtgärderna för att 

motverka påverkan på biologisk mångfald som tas upp i den s.k. skadelindringshierarkin 

faller fågelskyddssystem in under rubriken ”skyddsåtgärder” (se figur 4). 

 

Figur 4: Fågelskyddssystemens plats i skadelindringshierarkin. 

I sektionen görs först en teknisk jämförelse av olika typer av existerande fågelskyddssystem 

och metoder för att säkerställa att fåglar inte flyger in i vindkraftverk. Efter detta presenteras 

de juridiska förutsättningarna för att använda sig av fågelskyddssystem på vindkraftsprojekt i 

områden med skyddade fågelarter. Slutligen presenteras resultaten från intervju- och 

fokusgruppstudien angående olika intressenters åsikter om användande av fågelskyddsystem i 

vindkraftssammanhang. 

4.1 Litteraturöversikt: Fågelskyddssystem 

I följande kapitel ges en kort beskrivning av tillgängliga system för att skydda fåglar samt en 

kvalitativ jämförelse av dessa system. Utöver detta beskrivs ett förslag till ramverk för att 

verifiera hur effektiva de är. Relevant forskning och utveckling (FoU) av fågelskyddssystem 

beskrivs också. Vidare presenteras redan genomförda utvärderingar så väl som identifikation 

av svagheter och styrkor hos de olika systemen. Informationen som presenteras har i 

huvudsak hämtats från tekniska specifikationer hos befintliga produkter, intervjuer med 

                                                           
2
 Huruvida fågelskyddssystem skall uppfattas och benämnas som ”ett skydd” för fåglar är omdiskuterat. Av den 

anledningen finns det flera intressenter som säger att den typ av system som avses här inte skall kallas för just 
”fågelskyddssystem”. Däremot är det oftast den benämningen som används i sammanhanget. För att inte leda 
till förvirring, används därför etiketten fågelskyddssystem även i denna rapport. 
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teknisk expertis hos tillverkarna samt från utvärderingsrapporter som rör system för att 

skydda fåglar. 

4.1.1 Identiflight 

Identiflight är ett system för att skydda fåglar som utvecklats av företaget RES Group och 

som i dagsläget ägs av Boulder Imaging Inc. Systemet baseras på en äldre metod för att 

upptäcka och identifiera missiler och analyserades först av National Renewable Energy 

Laboratories (NREL). NREL använde tränade kungsörnar för att testa kvalitén hos kameran 

och precisionen för identifikation. Genom kontinuerliga förbättringar utvecklades systemet 

för att upptäcka och identifiera örnar på ett effektivt sätt. 

Detektionssystemet, som installerats på 10 meters höjd i ett fristående torn, består av 8 

kameror som täcker in 360 grader och ytterligare en stereoskopisk kamera på tornets topp. 

Denna kamera används för positionsmätningar och mätningar av bildupplösning. (Renewable 

Energy Systems 2017). Den mjukvara som används för att analysera data kan identifiera mer 

än 90 fysiska kännetecken hos fåglar och utesluta oönskad information om andra objekt, 

vilket leder till en korrekt artbestämning. Det beskrivna detektionssystemet verkar i 

kombination med ett system som garanterar att vindkraftverken stängs av när individer av 

specifika arter identifierats. I dagsläget är kungsörn och vithövdad havsörn de arter som 

främst har identifierats av Identiflight.  Systemet har ett täckningsområde av två 

kubikkilometer, en detektionsradie på 1 km, en upptäckningsgrad på 99 % och 

kommunikationstid på 200 millisekunder till vindkraftverk (Renewable Energy Systems 

2017). Dessa egenskaper bör göra det möjligt att vindkraftverk kan stoppas i tid för att 

undvika en kollision. Det bör dock poängteras att hur effektivt systemet är påverkas både av 

vilken vindkraftsmodell som används samt fågelns flyghastighet. Systemet är robust och har 

utvecklats för att fungera under svåra väderförhållanden. Enligt en intervju med Alan Derrick, 

teknisk expert på Identiflight, bör ett system per 2 till 3 vindkraftverk vara tillräckligt. Hur 

många vindkraftverk som kan omfattas av ett system beror också på vindkraftsparkens 

utformning. 

4.1.2 DTBird 

DTBird är ett fågelskyddssystem som utvecklats av det spanska företaget Liquen Consultoria 

Ambiental, S. L. Systemet är i huvudsak ett detektionssystem som kan kombineras med två 

olika moduler för fågelskydd; en undanväjningsmodul för att förhindra kollisioner (”collision 

avoidance”) och en modul för att stoppa kraftverket (”stop control”). Dessa moduler kan 

användas separat eller tillsammans.  

För att möjliggöra en täckningsgrad av 360 grader använder systemet mellan 4 och 8 kameror 

som installerats på vindkraftverkets torn. Systemets känslighetsgrad och kamerans höjd kan 

anpassas till omgivande terräng. Detektionsavståndet baseras på vingspannet hos den fågel 

som identifieras. Enligt May et al. (2012) uppskattas upptäckningsgraden till 80 %. DTBird 
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identifierar dock inte specifika arter. Å andra sidan varierar antalet av falska positiva
3
 i 

medeltal till mellan 0,5 och 5 per dag baserat på data från befintliga installerade system 

(DTBird 2016). Systemet fungerar endast i dagsljus (>50 lux) och täcker det vindkraftverk där 

systemet installerats. Marcos de la Puente Nilsson, teknisk expert vid DTBird, anser att 

systemet kan användas både för större och mindre vindkraftparker samt till lands och havs.  

Modulen för att förebygga kollisioner (”collision avoidance”) består av 4 till 10 högtalare per 

vindkraftverk. Två olika typer av ljud avges: först ett varningsljud riktat till fåglar som 

befinner sig i ett riskområde (inom 100 meter från ett vindkraftverk) och en 

undanväjningssignal (en kraftigare varningssignal) när fåglar befinner sig inom ett 

högriskområde (<25m) (DTBird 2016). Varningsljudet kan aktiveras 2 sekunder efter en fågel 

upptäckts. Enligt DTBird (2016) varierar antalet falsklarm mellan 0,2 och 4,5 per dag och 

varar i medeltal 0,1 till 2,5 minuter per dag beroende på fågelkoncentration. 

Modulen för att stänga av vindkraftverk (”stop control”) är beroende av två parametrar: vad 

som ska upptäckas och på vindkraftverkets modell. När en fågel upptäckts skickar systemet 

inom 2 till 10 sekunder en signal om att stänga av vindkraftverket (DTBird, 2016). Ett 

vindkraftverk uppskattas kunna helt avstanna inom 10 till 25 sekunder efter att en signal 

mottagits, beroende på vindkraftverkets tekniska egenskaper. Återstart sker automatiskt när 

fågeln har lämnat riskzonen. Enligt DTBird (2016) kan antalet falskt positiva per år leda till 

en stopptid på 0,5-10 timmar per år beroende på placering utöver när vindkraftverket stängs 

av för fåglar. 

4.1.3 Merlin 

Detect Inc är ett amerikanskt företag, som utvecklar fjärrsensorer och radar, vilka använder 

sig av artificiell intelligens. Företaget arbetar främst med luftfartssäkerhet, säkerhets- och 

övervakningssystem och också med vindkraft. När det gäller vindkraft är Detect specialiserad 

på system för att upptäcka fåglar med hjälp av produkten Merlin Avian Radar System som är 

kopplad till MERLIN SCADA Mortality Risk Mitigation System. Denna produkt använder 

teknik som har använts inom US Air Force och NASA (Detect, 2015). 

Merlin Avian Radar System bygger på användandet av en Doppler Horizontal Surveillance 

Radar och en Scanning Radar som täcker 360 grader med en räckvidd av ca 4,5 km. 

Möjligheten att använda Merlin Avian Radar System nattetid och under tuffa 

väderförhållanden gör systemet särskilt lämpat för avsides belägna vindkraftverk och till 

havsbaserade verk. Systemet kan köras manuellt av en operatör vilket gör det möjligt för 

ägaren av kraftverket att själv besluta om eventuella åtgärder vid larm. Systemet kan också 

köras automatiskt, genom att en signal skickas till mjukvaran (SCADA system) som stänger 

av vindkraftverket när det är nödvändigt. Systemet signalerar när risken för fågelkollision 

upphört och systemet kan återstartas manuellt. Tiden det tar att vidta en åtgärd med Merlin 

                                                           
3
 ”Falsk positiva” syftar här på att systemet gjorde en videoinspelning utan att någon fågel var i närheten. 

Systemet gav alltså fel utslag genom att identifiera något som inte fanns. 
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Avian Radar System efter det att en fågel upptäckts beror på vilken vindkraftverksmodell 

systemet är kopplat till på samma sätt som tidigare beskrivna fågelskyddssystem.  

Detect (2009) utvecklar också att system för att varna fåglar, exempelvis med LRAD (long 

range acoustic device) samt LDU (laser deterrent unit). Vidare erbjuder Detect möjligheten att 

lagra all data som samlas in av nämnda system vid upptäckt och spårning (Detect 2015). Till 

skillnad från Identiflight kan Merlin Avian Radar System inte identifiera specifika arter, men 

kan identifiera vissa utvalda arter utifrån deras storlek om det inte finns andra arter med en 

liknande storlek i närheten (Crasilscic 2016).  

En jämförelse av fågelskyddssystem som presenterats kan ses i tabell 3 och 4 nedan. DTBird 

finns med i två varianter: system för att förebygga kollisioner och system för att stoppa 

vindkraftverk. (Båda systemen använder samma metod för att upptäcka fåglar.) Dessa system 

kan användas var och en för sig eller tillsammans så som tidigare beskrivits.  
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Table 3 – Jämförelse av olika fågelskyddssystem – Del I. Källor: Renewable Energy Systems (2017); DTBird (2016); Detect (2015) 

 

System för fågelskydd 

Systemegenskaper Identiflight 
DTBird (modul för att förebygga 

kollisioner med ljudsignal) 
 

DTBird (modul för att stoppa 
vindkraftverk) 

Merlin Avian Radar System 

Installation 10 m högt fristående torn 

På vindkraftverkets torn 
(Höjden bestäms utifrån lokala 

förutsättningar och kundens 
önskemål) 

På vindkraftverkets torn 
(Höjden bestäms utifrån lokala 

förutsättningar och kundens 
önskemål)) 

Fristående enhet (portabel för 
landbaserade verk och 

monterad för havsbaserade 
applikationer) 

Detektionssystem 
8 fasta kameror plus en 
stereoskopisk kamera 

4 till 8 High Definition (HD) 
kameror 

4 till 8 High Definition (HD) 
kameror 

200 watt solid state Doppler 
horizontal surveillance radar och 

25 KW vertical scanning radar 

Rumslig täckning 360° / 2 km
3
 

360° / Design sker med hänsyn till 
lokala förutsättningar och 

kundens önskemål 

360° / Design sker med hänsyn 
till lokala förutsättningar och 

kundens önskemål 

360° grader runt lokalen med 
24° ovan marknivå och 1,2 – 3,2 

km, 22° strålbredd 

Detektionsavstånd Upp till 1km 
Enligt vingspannet hos de arter 

som främst är i fokus. Vingspann 
max 150 cm ger 200-600m 

Enligt vingspannet hos de arter 
som främst är i fokus.  

Vingspann max 150 cm ger 200-
600m 

ca 4,5 km. ovan marknivå 

Ljusförhållanden 
Ej preciserat 

 
Ja över 50 lux Ja över 50 lux Inget skäl till specifika ljuskrav 

Detektion i mörker Nej Under utveckling Under utveckling Ja 

Artbestämning 
Ja, med möjligheter att 

detektera olika arter med 
liknande vingspann 

Nej, detektionen baseras på 
fågelns vingspann 

Nej, detektionen baseras på 
fågelns vingspann 

Nej. Anpassas till förekomsten 
av fåglar med liknande storlek 

Detektionsgrad, fåglar >  99 % > 80 % > 80 % 
Ej preciserat 

 

Konsekvenser med falskt positiva 
Ej preciserat 

 

Antal händelser: 0,2-4,5 per dag 
med en varaktighet av 0,1 till 2,5 

min/dag 
Stopptid: 0,5 - 10 tim/år 

Ej preciserat 
 



 

24 
 

Table 4 – Jämförelse av olika fågelskyddssystem – Del II. Källor: Renewable Energy Systems (2017); DTBird (2016); Detect (2015) 

  

System för fågelskydd 
 

Systemegenskaper Identiflight 

 
DTBird (modul för att förebygga 

kollisioner med ljudsignal) 
 

DTBird (modul för att stoppa 
vindkraftverk) 

Merlin Avian Radar System 

Tid från detektion till åtgärd < 200 ms Ej tillämpbart 
2 - 10 s efter detektion 

(beroende på tillverkare) 

Via MERLIN SCADA
TM

 mortality 
Risk Mitigation System (tiden ej 

specificerad) 

Tid till avstängning 
Beroende av tillverkare och 

modell 
Ej tillämpbart 

Beroende av tillverkare och 
modell 

Beroende av tillverkare och 
modell 

Automatisk återstart efter 
avstängning 

Ej specificerat Ej tillämpbart Ja Nej 

Typ av undanväjande åtgärd Ej tillämpbart 
2 olika typer av ljudsignaler; 

varning och undanväjning (110 – 
120 dB 1 m från ljudkälla) 

Ej tillämpbart 
LRAD (Long range acoustic 

device) och LDU (laser deterrent 
unit) under utprovning 

Utrustning för undanväjande 
åtgärder 

Ej tillämpbart 
4 till 10 högtalare per 

vindkraftverk 
Ej tillämpbart Ej definierat 

Tid från detektion till 
undanväjningssignal 

Ej tillämpbart Mindre än 2 s Ej tillämpbart Ej tillämpbart 

Drift under sämre väderförhållanden Ja Ja Ja Ja 
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4.1.4 Forskning och utveckling (FoU) samt förslag till ny teknik 

Forskning på temat strategier för att minska kollisioner samt teknikutveckling kan enligt 

Sinclair och DeGeorge (2016a) delas in i fyra grupper. Den första gruppen, teknik för 

undanväjning och förebyggande åtgärder, inkluderar varnande åtgärder i form av ljud, 

visuella intryck eller smakämnen (SA Instrumentation 2017; Sinclair & DeGeorge 2016a; 

Aubudon 2016), användande av en maskering för att gömma bytesdjur såväl som andra 

undanväjande metoder, komprimerad luft vid vindkraftverket och kartläggning av 

konfliktområden mellan utbyggnad av vindkraft och örnpopulationer (Cyran 2014).  

Den andra gruppen, system för att upptäcka fåglar och teknisk utveckling, inkluderar 

exempelvis teknik för att utveckla algoritmer för att identifiera egenskaper hos enskilda arter 

(t.ex. baserat på mängden keratin), utveckling av befintliga radarsystem som Doppler för 

detektion, förbättring av radarsystem för att minska radarstörningar, förbättring av 

kommunikationen mellan skyddssystem eller -strategi och vindkraftverket, minskning av tid 

till avstängning (Sinclair & DeGeorge 2016a), modifieringar av vindkraftverkets design 

(Sinclair & DeGeorge 2016a; Mother Earth network 2014) och skapande av virtuella 

inhägnader så kallade geofences (Sheppard et al. 2015).  

En tredje grupp, kombinerad undanväjning och detektering, inkluderar användande av 

drönare för både detektion och undanväjning, integrerade system för detektion och 

undanväjning så väl som utveckling av strategier för att testa och validera system (Sinclair 

och DeGeorge 2016a).  

Slutligen, den fjärde gruppen, teoretiska angreppssätt, fokuserar på betydelsen att utöka 

kunskapen om habitatval och mönster i fågelkollisioner såväl som skapandet av 

litteratursammanställningar om metoder för att minska påverkan, inklusive verifiering och 

effektivitet (Sinclair & DeGeorge 2016a). 

4.1.5 Ramverk för utvärdering 

Utvecklingen och förbättring av metoder och teknik för fågelskyddssystem (färdiga system 

eller system under utveckling) är hjälpt av validering. Ett accepterat ramverk för utvärdering 

skulle göra det lättare för alla intressenter (statliga och regionala myndigheter, kommuner, 

tillverkare, icke-statliga organisationer, vindkraftsutvecklare) att godkänna system (Sinclair & 

DeGeorge 2016b).  

För att skapa ett ramverk behöver flera hinder övervinnas. Det faktum att antalet incidenter 

där örnar kolliderar med vindkraftverk är relativt få leder till ett begränsat statistiskt underlag. 

För att öka det statistiska materialet behöver större områden och/eller längre utvärderingstid 

användas, vilket leder till högre kostnader. Utvärderingar bör också ta hänsyn till 

säsongsmässiga variationer, väder- och terrängförhållanden. Ett ramverk bör grundas på ett 

statistiskt utgångsläge, med tydliga frågeställningar och tydligt definierade enheter som 

medger jämförelser av olika tester för att värdera effektivitet. Utifrån detta föreslog NREL 

(Sinclair & DeGeorge 2016b) ett standardiserat ramverk för att förenkla utformning av 

utvärderingar. Förslaget följer tre huvudsakliga faser, där varje fas inkluderar mindre steg: 1. 
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Problemformulering: inklusive genomförbarhetsstudie, problemställning, metodik och 

experimentellt upplägg. 2. Analys och karakterisering där en utvärdering genomförs enligt 

standard. 3. Rapportering. 

4.1.6 Utvärderingar 

Av de tre system som har presenterats är DTBird till dags dato det enda fågelskyddssystem 

där det finns publicerade rapporter av genomförda utvärderingar. Därför kommer fokus i detta 

avsnitt att vara utvärderingar av DTBird, vilka beskrivs i kronologisk ordning. En tabell där 

resultat från utvärderingarna finns vid slutet av detta avsnitt, där slutsatser från varje 

utvärdering beskrivs i generella termer. (För ytterligare information gällande DTBirds 

utvärderingar se bilaga 3.) 

Vidare pågår utvärdering av Identiflight vid Top of the World Wind Farm i Wyoming, USA. 

Utvärderingen, som genomförs av American Wind and Wildlife Institute har ännu inte 

publicerats. Prestanda av Merlin Radar System vid vindkraftsparker är ännu inte tillgängliga 

men systemet användes under DTBirds utvärdering vid Smøla i Norge. 

4.1.7 Första utvärderingen av DTBird 

Efter uppförandet av vindkraftsparken Smøla på Norges västkust, uttryckte norska 

myndigheter oro över en hög dödlighet bland havsörnar inom det område där parken är 

belägen. Enligt vindparksägaren, Statkraft (2010) uppgick populationen av havsörn inom 

området till mellan 65 och 70 par. Statkraft kontaktade Norsk institutt for naturforskning 

(NINA) för hjälp med att hitta lösningar som kunde förbättra möjligheterna för örnar och 

vindkraft att samexistera vid Smøla. Därför införskaffade Statkraft i februari 2012 två enheter 

av DTBird för att verifiera effektiviteten hos detta system. 

Under 210 dagar var två exemplar av DTBird
4
, bestående av moduler för detektion och 

undanväjning installerade på två olika vindkraftverk. Enligt May et al. (2012) från NINA var 

en av kamerorna installerade vertikalt och den andra horisontellt. Kamerorna täckte in rotorns 

sveparea vid en vinkel av 90 grader och hade ett detektionsavstånd mellan 200 och 300 meter. 

Den nedre gränsen för de ljusförhållanden där detektion kunde ske var 200 lux. Alla resultat 

från detektion sparades automatiskt i en databas. Undanväjningssystemet bestod av två 

högtalare inställda för att kunna avge ett varningsljud när fåglar var närmare än 150 meter 

från verket. Undanväjningsljud, dvs ett kraftigare varningsljud, avgavs när fåglar var närmare 

än 75 meter från vindkraftverket (May et al. 2012). 

De huvudsakliga kontrollparametrarna sattes till sant positiva (fåglar som var synliga i 

videofilmer, högre än 80%), falskt positiva (fåglar som inte var synliga i videofilmer, mindre 

än 2 per dag), falskt negativa (fåglar inom detektionsområdet som inte upptäcktes ,mindre än 

10 %) och falskt undanväjande (ljud aktiverades utan förekomst av fågel ,mindre än 20%). 

Ytterligare kontrollparametrar analyserades också; flygtid, flygriktning, flyghöjd, avstånd till 

vindkraftverk och generellt beteende. Kontrollparametrarna utvärderades med data från 

                                                           
4
 DTBirds system utvecklas kontinuerligt och har idag helt andra egenskaper än 2012 
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DTBird och som jämförelse användes data från fåglar som försetts med GPS-sändare samt 

från Merlin Radar System (Model 2530e) (May et al. 2012). Generellt visade utvärderingen 

att DTBird uppfyllde 2 av de 4 kvantitativa kriterier (detektionsgrad och videoinspelningar 

med falskt positiva resultat). Dataanalyserna med Merlin Radar verifierade att DTBird inte 

detekterat fåglar under 200 lux. Data från GPS telemetri visade att örnarna föredrog områden 

längre bort från vindkraftverken. Undanväjningssystemet aktiverades regelbundet men vid 

mer än hälften av dessa tillfällen aktiverades systemet utan förekomst av fågel (falsk 

undanväjande).  

I jämförelse mellan de olika systemen kan Merlin Radar System utvärdera ett större område 

än DTBird. Merlin Radar System detekterar fåglar under 200 lux. Radarsystemet är dock inte 

effektivt när det gäller att detektera fåglar på nära avstånd och på lägre höjd på grund av 

skuggbildning från vindkraftsverkets blad. Radarsystemet kan inte heller identifiera enskilda 

arter. Å andra sidan kan GPS telemetri användas kontinuerligt under längre tidsperioder men 

är begränsad till antal. Sammanfattningsvis kan radarsystem användas som ett komplement 

till DTBird, både för att upptäcka fåglar på längre avstånd och under 200 lux. Vidare kan 

DTBirds undanväjningssystem vara användbart för att varna eller avleda fåglar från 

riskområden, vilket framgick i några videoinspelningar. Dessa videoobservationer ansågs 

dock alltför fåtaliga för att kunna dra säkra slutsatser (May et al. 2012). 

4.1.8 Andra utvärderingen av DTBird 

År 2014 införskaffade ägarna av vindkraftsparken Calandawind i östra Schweiz systemet 

DTBird för att utvärdera hur det fungerar i landets fågelfauna. Platsen för Calandawind 

ansågs också lämplig på grund av sin topografiska komplexitet. Vindkraftsparken är 

lokaliserad i ett alpint landskap och omgiven av berg med uppvindar som ofta används av 

relativt stora fåglar. Calandawind engagerade Interwind (ett miljökonsultföretag) och Swiss 

Ornithological Institute (Schweizerische Vogelwarte). Swiss Ornithological Institute 

ansvarade för rapporten från utvärderingen av DTBird. Aschwanden et al. (2015) från Swiss 

Ornithological Institute, bedömde att de arter som var viktigast att fokusera på skulle vara röd 

glada, ormvråk och tornfalk. Följaktligen fastställdes detektionsradien (150 m) i enlighet med 

vingspannet hos den största fågelarten (röd glada). DTBird-systemet var uppbyggt av teknik 

för både detektion och undanväjning. Totalt fyra detektionskameror (HD) installerades på ett 

vindkraftverkstorn. Kameror som riktades mot söder och norr placerades 31 meter ovan mark 

och kameror som riktades mot öster och väster placerades på en höjd av 5 meter på tornet. Det 

redovisades ingen teknisk information om undanväjningssystemet i rapporten. 

Under 62 dagar av utvärdering (höst/flyttsäsong) jämfördes data som erhållits från DTBird 

med visuella observationer av ornitologer (assisterade av ett radarsystem, Swiss Bird Scan 

MV1) under 19 dagar (Aschwanden et al. 2015). Fastställda kontrollparametrar i 

utvärderingen var falskt positiva (fåglar var inte synliga i videoinspelningar), arter och 

grupper som detekterats och analys av undanväjningssystem
5
. I utvärderingen ansågs andelen 

falskt positiva vara betydande, huvudsakligen till följd av DTBirds känslighet för liknande 

                                                           
5
 Undanväjningssystemet var aktiverat varannan vecka 
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pixelformat av andra objekt. Enligt tillverkaren kan en finjustering genomföras för att undvika 

denna situation, men bakgrundsinformation behövs till finjusteringen innan utvärderingen 

startar. De grupper av fåglar som detekterades mer ofta var fåglar med ett medelbrett 

vingspann (25-100 cm) samt kråkfåglar. Vidare visade analysen att undanväjningssystemet 

startades i flertalet fall när en fågel flög i det potentiella riskområdet för kollisioner. Det är 

dock viktigt att notera att ett stort antal fåglar flög på höjder ovanför rotorns sveparea. Vidare 

skriver Aschwanden et al. (2015) att om man jämför skillnaden mellan fåglar som flyger i 

närheten av rotorns sveparea när undanväjningssystemet är avstängt och när det är aktivt kan 

man dra slutsatsen att undanväjningssystemet varnar fåglar. 

4.1.9 Tredje utvärderingen av DTBird 

Den senaste utvärderingen av DTBird genomfördes av det egna företaget och 

miljökonsultfirman Ecocom. Ecocom ansvarade för den tekniska delen av rapporten i denna 

pilotstudie. Utvärderingen genomfördes sommaren 2015 i Lundsbrunn i västra Sverige med 

den huvudsakliga målsättningen att testa systemet under svenska förhållanden. 

På samma sätt som i de två tidigare beskrivna utvärderingarna bestod DTBird-systemet av 

teknik för både detektion och undanväjning. Detektionsutrustningen bestod av 4 HD-kameror 

installerade på vindkraftverkstornet på 10 meters höjd. Systemet var inställt för 

ljusförhållanden över 50 lux med en detektionsradie av 250 meter. 

Undanväjningsutrustningen bestod av 4 högtalare och en förstärkare som installerats på 

vindkraftverkets torn på en höjd av 20 meter. I utvärderingen definierades inga specifika arter 

att detektera. De huvudsakliga kontrollparametrarna var sant positiva (fåglar var synliga i 

videoinspelningar), identifierade arter och deras koncentration (på olika höjd och avstånd i 

förhållande till rotorns sveparea) samt analys av undanväjningssystem (Litsgård et al. 2016). 

Under de 61 dagar analysen pågick var antalet sant positiva i medeltal 6 flygningar per dag 

med omkring 16 fåglar. Fördelning av fåglar per potentiellt kollisionsrisksområde har visat att 

majoriteten av observerade flygningar skedde inom områden med en låg eller medelhög risk 

(enligt definition i figur 1 i bilaga 3). Flertalet flygningar i kollisionsrisksområden var kortare 

än 30 sekunder. De arter som främst identifierades var kråk- och sjöfåglar. En signifikant 

andel rovfåglar observerades också. Analyser genomförda av Litsgård et al. (2016) visar att 

responsen hos fåglar ökar väsentligt när ett undanväjningssystem är aktivt jämfört med när 

detta är avstängt. Litsgård et al. (2016) fastslår också att en majoritet av fåglarna ändrade sin 

flygväg strax efter eller samtidigt som varnings- eller undanväjningssignaler ljöd. Dock 

meddelar Ecocom i en e-postkommunikation (Fredrik Litsgård 2017, personlig 

kommunikation, den 13 september 2017) att ingen statistisk analys har genomförts på 

resultaten för ändring av flygväg vid varningssignaler på grund av ett förliten mängd 

observationer. 

Det antogs att om modulen för att stoppa vindkraftverk aktiverades skulle den totala 

stopptiden under utvärderingen bli 2 h och 32 minuter (ca 15 h och 10 minuter per år) 

(Litsgård et al. 2016). 
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Tabellerna 5-7 nedan sammanställer informationen och resultaten från de tre DTBird- 

utvärderingarna. Det är viktigt att notera att längd, kontrollparametrar och teknikutveckling 

varierar mellan utvärderingarna, vilket innebär att direkta jämförelser mellan utvärderingarna 

är svåra att göra. 
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Tabell 5 – Jämförelse av utvärderingar: Generell information, Källa: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård, et al. 2016 

Plats Land År 
Granskare/författare 
av rapport 

Utvärderingstid 
[dagar] 

Teknisk utrustning 
 Ljuskrav 

Andra metoder som 
använts som 
jämförelse 

Detektion Undanväjning 

Smøla Norge 2012 NINA 210 2 kameror 2 högtalare > 200 lux 
Radar och GPS-
försedda fåglar  

Haldenstein Schweiz 2014 
Schweizerische 
Vogelwarte 

62 4 HD kameror (Ingen info) (Ingen info) 
Radar och 
Observationer 

Lundsbrunn Sverige 2015 Ecocom 61 4 HD kameror 
4 högtalare + 1 
förstärkare 

> 50 lux (-) 

Tabell 6 – Jämförelse av utvärderingar: resultat av detektion och undanväjning, Källa: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård, et al. 2016; 

 

Detektion Undanväjning 

Plats Antal videos 
Falskt 
positiva 
(Total) 

 Falskt 
positiva 
(andel) 

Falskt 
positiva 
/dag 

Händelser 
%  
[Varning + 
Undanväjning] 

Tid [s] 
[Varning] 

 Längd [s] 
[Undanväjning] 

Smøla (A) 368 122 33% 1,56  
426 63+20+17

6
 

13,3 10,6 

Smøla (B) 343 161 48% 1,61  12,7 11,8 

Haldenstein 886 616 69,5% - 236 78+22 20,7 23,1 

Lundsbrunn 368 - - - - - 22 32 

Tabell 7 – Jämförelse av utvärderingar: Information om fåglar och respektive detektionsavstånd, Källa: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård, et al. 2016 

Plats 
Art som främst är i 
fokus 

Stationär 
eller 
flyttfågel? 

Vingspann 
[cm] 

Detektionsavstånd [m] 

Smøla (A) 
Havsörn 

Stationär / 
flyttfågel 

240 200-300 
Smøla (B) 

Haldenstein Röd glada Flyttfågel 140-165 150 

Lundsbrunn - - (-) 250 

                                                           
6
 Förklaras i bilaga 3 
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4.2 Litteraturöversikt: Juridik 

En aspekt som gör havs- och kungsörn juridiskt lite speciella i vindkraftssammanhang är att 

de omfattas av ett starkt lagligt skydd såväl internationellt som nationellt. På internationell 

nivå består detta av ett specifikt skydd av båda örnarterna i Bonnkonvention (bilaga II
7
) och 

Bernkonvention (bilaga II) samt ett generellt områdesskydd i Ramsarkonventionen. Dessa tre 

konventioner, som alla skrivits under av Sverige, syftar till att bevara eller återställa biologisk 

mångfald (Lundmark 2015). 

På EU-nivå har reglerna i de tre konventionerna (ibland ordagrant) skrivits in i det så kallade 

fågeldirektivet
8
 och art- och habitatdirektivet

9
 (Lundmark 2015). Fågeldirektivet omfattar 

skydd av samtliga fågelarter (inklusive ägg, bon och livsmiljöer) som naturligt förekommer 

inom EU, men ger också särskild bevarandestatus till vissa missgynnade fågelarter så som 

havs- och kungsörn (dessa nämns i bilaga 1 i direktivet). Art- och habitatdirektivet ställer ett 

krav på strikt skydd av djur och växter i behov av särskilt skydd samt på upprättande av 

Natura 2000-områden (Lundmark 2015). De två EU-direktiven är i sin tur införlivade i svensk 

lagstiftning, bland annat genom den så kallade artskyddsförordningen och genom 

miljöbalken. 

Kopplingen mellan den internationella och den nationella nivån som framkommer här är 

relevant att förstå då en del av de juridiska osäkerheter som uppstått gällande fågelskyddet i 

Sverige härrör från hur de internationella konventionerna och direktiven, och rättspraxis 

kopplad till dessa, överförts till svensk lagstiftning och rättspraxis. Vidare innebär kopplingen 

även att ändringar i hur det svenska fågelskyddet ska förstås och hanteras, t.ex. i förhållande 

till fågelskyddssystem, kan komma att ifrågasättas av de internationella organ som 

säkerställer efterlevnaden av konventionerna och direktiven. 

4.2.1 Relevant lagstiftning 

Den lagstiftning som framförallt är intressant när det gäller vindkraftsutbyggnad och hänsyn 

till örnar är artskyddsförordningen (AF) och miljöbalken (MB). Det är i AF med stöd av 8 

kap. 1-2 §§ MB som det direkta skyddet av fågelarter såsom havsörn och kungsörn återfinns. I 

7 kap MB finns också ett mer indirekt skydd av fåglar i form av möjligheten att föreskriva 

skydd av ett område på grund av dess höga naturvärden, exempelvis utifrån dess betydelse för 

örnar. En del av dessa områden utses ibland till så kallade riksintressen (3 och 4 kap. MB) och 

får då en speciellt betydelsefull status i förhållande till etablering av nya verksamheter så som 

vindkraftverk. Andra regler som återfinns i MB och som kan vara relevanta att nämna här är 

bestämmelser om tillstånd om miljöfarlig verksamhet som kan behöva sökas vid 

vindkraftsutbyggnad (9 och 11 kap. MB) samt de s.k. hänsynsreglerna (2 kap. MB) som måste 

beaktas i en sådan tillståndsprocess. De hänsynsregler som är betydelsefulla i sammanhanget 

är kunskapsprincipen (2 §) om skyldigheten att känna till verksamhetens effekter på 

                                                           
7
 För arter vars bevarandestatus är ogynnsam eller arter vars bevarandestatus skulle gynnas av internationellt 

samarbete. (Lundmark 2015) 
8
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter 
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människor hälsa och miljön, försiktighetsprincipen (3 §) om skyldigheten att vidta skydds- 

och försiktighetsåtgärder för att skydda människor och miljö samt lokaliseringsprincipen (6 §) 

om skyldighet att välja en lämplig plats för verksamheten. Enligt den rättspraxis som växt 

fram ska AF fungera som en precisering av hänsynsreglerna i tillståndsprocesser, vilket gör 

att beaktandet av fågelskyddet får en självklar plats i sådana processer. 

AF har alltså en framträdande plats gällande fågelskydd och tillstånd till vindkraftverksamhet. 

Det är framförallt AF 4 och 14 §§ som brukar åberopas och debatteras i förhållande till dessa 

frågor. Den 4 § består av förbudsregler och 14 § föreskriver dispensregler i förhållande till 

dessa förbud. Eftersom 4 § AF har en framträdande plats i den lagliga diskussionen i det här 

sammanhanget så kommer den relevanta delen av paragrafen att återges ordagrant i det 

följande: 

”I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 

denna förordning har markertas med N eller n är det förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier för djuren.” 

Havsörn och kungsörn är alltså två av de arter som skyddas genom denna paragraf, och inte 

bara som vuxna individer, utan under ”alla levnadsstadier”. Notera även skillnaden på punkt 

1-3 som förutsätter avsiktlighet och som är fokuserade på fåglarna själva, jämfört med punkt 4 

som inte ställer krav på avsiktlighet och som fokuserar på livsmiljöer. 

För att kunna få dispens enligt 14 §§ måste verksamheten uppfylla tre kriterier. För det första 

får det inte finnas någon annan lämplig lösning i frågan. För det andra får dispensen inte 

försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga 

utbredningsområde. För det tredje bör det finnas behov av dispensen på grund av ett av sex 

godtagbara skäl som har att göra med skydd av arterna, skydd av människa och egendom, 

”andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”, eller forskning och 

utbildning. 

4.2.2 Rättsfall gällande vindkraft och fågelskyddssystem 

Det finns två rättsfall i Sverige som prövat frågor relaterat till fågelskyddssystem. I båda 

fallen, ett i Boge på Gotland och ett i Marviken utanför Norrköping, är dessa kopplade till 

skyddssystemet DTBird (se sektion 4.1.2 för en beskrivning av DTBird). I det följande 

sammanfattas de både rättsfallen med fokus på diskussioner om fågelskyddssystemen. 

Rättsfall 1: Boge (2 juni 2016, mål nr M 5993-15) 

Fallet gällde Boge Vindbruk ABs uppförande av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 

maximalt 185 m i Boge, Region Gotland. Vindkraftverken var tänkta att uppföras i ett område 

där det förekommer havsörn och där det enligt utredningen i målet finns ett aktivt revir med 
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ett antal havsörnsbon inom två kilometer från samtliga planerade vindkraftverk. Under våren 

2016 skedde en känd häckning av havsörn inom 2 km från ett planerat vindkraftverk och det 

var även visat att havsörnarnas flygvägar bl.a. passerade det aktuella projektområdet. Området 

är sammantaget av betydelse för havsörn med hänsyn till häckning, flygstråk samt födosök. 

För att skydda fåglarna minskade bolaget under processens gång antalet vindkraftverk från tio 

till sju och placerade de sju kvarvarande verken så att så litet intrång som möjligt skulle göras 

på fågellivet. Vidare föreslog bolaget som en ytterligare skyddsåtgärd att fågelskyddssystemet 

DTBird skulle installeras på tre av vindkraftverken i parkens ytterkant. Förutom att minska 

risken för kollision i allmänhet, skulle systemets varningssignaler specifikt minska risken för 

kollision för fåglar som flyger i de korridorer som bildas mellan vindkraftverken då fåglarna 

förflyttar sig mellan olika delar av det område som de använder. 

För kunna uppföra vindkraftverken ansökte bolaget om tillstånd enligt 9 kap. MB om 

miljöfarlig verksamhet samt om dispens från AF (det senare på inrådan av Gotlands 

länsstyrelse). Tillståndsprocessen och dispensprocessen löpte initialt i olika men parallella 

ärenden, där tillståndsansökan hanterades av miljöprövningsdelegationen (MPD) i Nacka och 

dispensansökan (det gjordes i slutändan tre olika dispensansökningar) hanterades av 

Länsstyrelsen i Gotlands län. Det parallella ansökningsförloppet ändrades dock efter en dom i 

mark- och miljööverdomstolen (MÖD) senare i processen enligt beskrivningen nedan.  

Efter avslag på dispensansökan först hos Gotlands länsstyrelse och sedan hos mark- och 

miljödomstolen (MMD), överklagade bolaget besluten till MÖD. Här dömde domstolen 

(MÖD 2014:48) att dispensfrågan enligt AF ska hanteras inom ramen för tillståndsprocessen 

och inte som en separat process. Domstolen påpekade att AF ska i tillståndsprocessen ses som 

en precisering av hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Behovet av dispens från AF samt om dispens 

kan ges beror på vad som framkommer i tillståndsutredningen. Behovet av dispens uppstår i 

detta fall om utredningen visar att 1) verksamheten är i konflikt med reglerna i AF samt 2) om 

denna konflikt återstår trots försiktighets- och skyddsåtgärder. Dispensfrågan förflyttades 

alltså nu helt till tillståndsprocessen i Boge-ärendet. Samtidigt drogs tidigare 

dispensansökningar tillbaka och med dem de dispensavslag som utfärdats av lägre instanser. 

I MÖD:s dom nämndes även en annan relevant punkt angående AF:s förbudsprinciper som 

förutsätter avsiktlighet (4 § 1 st. 1-3 p.). Domstolen ansåg att bolagets avsikt med att bygga en 

vindpark, och att använda sig av fågelskyddssystem i denna, inte kan likställas med att 

bolaget har för avsikt att döda eller störa fåglar eller att de är likgiltiga
10

 inför detta förbud. 

(Denna fråga diskuteras mera i sektion 4.2.3 i denna text). 

Innan domen om dispensfrågan kom från MÖD hade MPD i Stockholms län avslagit bolagets 

tillståndsansökan med hänvisning till verksamhetens potentiellt negativa inverkan på 

fågellivet i området. Bolaget överklagade beslutet till MMD (23 januari 2015, M 5089-14) 

                                                           
10

 I AF:s förbud nämns aldrig ordet ”likgiltig”, men det blir relevant i förhållande till EU:s vägledande domar på 
området där man bland annat diskuterar att om någon känner till att något man gör kan skada en skyddad art 
(även om själva handlingen inte direkt är inriktad på att skada) men inte bryr sig om detta – man är likgiltig 
inför den sannolika skadan – så kan det falla under förbudet avsiktligt dödande eller skada. 
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som, efter domen om dispensfrågan, bedömde att MPD bland annat inte hade prövat om 

möjligheten att föreskriva villkor, försiktighetsmått eller andra skyddsåtgärder skulle göra att 

verksamheten inte längre skulle vara i konflikt med AF. Ärendet återförvisades därmed till 

MPD. Prövningen i MPD ledde dock till ett nytt avslag av tillståndsansökan, bl.a. eftersom 

MPD inte trodde att användandet av DTBird skulle vara tillräckligt som skyddsåtgärd. MPD 

bedömde här att ”kunskapen om dtBird-systemets funktion att skydda örnar från kollision 

genom ljudsignal är bristfällig” samt ”att det inte kan uteslutas att DTBird-systemet medför en 

sådan olägenhet att örnarna helt kommer att undvika området”. Bolaget överklagade ärendet 

till MMD, men även här avslogs tillståndsansökan. 

I domen (2 juni 2016, mål nr M 5993-15, s. 37) fastställde MMD igen att ”den sökta 

verksamheten inte innebär ett avsiktligt dödande och störande av havsörnen på platsen och att 

förbuden i 4 § p. 1-2 artskyddsförordningen således inte är tillämpliga”. Istället tog domstolen 

fasta på punkt 4 i samma paragraf där domstolen bedömde att hänsyn vid lokaliseringen av 

vindkraftverken inte bara ska beakta ”möjligheten att innehålla de buffertzoner/skyddsavstånd 

som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467 … utan det måste ske en helhetsbedömning i 

fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal” (sid 37). MMD konstaterade att 

området är av betydelse för havsörn gällande häckning, flygstråk och födosök samt att 

rekommenderade skyddsavstånd inte uppnås. Vidare menade domstolen att vindkraftverken 

dels utgör en risk för kollision, dels medför att området fragmenteras och därmed kan bli en 

barriäreffekt som kan störa och tränga bort örnarna från området.  

Utifrån områdets betydelse för havsörn, och den risk som de planerade vindkraften kunde 

innebära för örnar här, ansåg domstolen att verksamheten strider mot AF 4 § 4 p. samt mot 

kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § MB (lokaliseringsprincipen). I förhållande till 

DTBird ansåg domstolen slutligen att eftersom ”dtBird inte testas under liknande 

förhållanden” så är det inte heller ”möjligt att genom föreskrivande av villkor om införande 

av dtBird eller någon annan skyddsåtgärd undgå konflikten med artskyddsförordningen”. 

Intressenternas uppfattning om DTBird 

Bland de intressenter som yttrat sig i målet (antingen i förhållande till MPD:s eller MMD:s 

process) så har ett antal uttryckt specifika åsikter om användandet av DTBird. Nämnas bör att 

ingen av dessa intressenter har velat tillåta verksamheten i området. 

Några av intressenterna nämner att det kan finnas användning för fågelskyddssystem så som 

DTBird i vissa lägen (Naturvårdsverket, GOF
11

, MHN, Lst i Gotlands län). Detta kan t.ex. 

vara i områden där vindkraftverk har tillåtits och etablerats men där verksamheten senare 

medfört skador (MHN, GOF). Det intressenterna dock påtalar är dels att området i just Boge 

inte är en bra plats för användandet av systemet, dels att systemet behöver utredas mer innan 

det har visats tillförlitligt. 

                                                           
11

 I texten presenteras alla intressenter med förkortningar. På sidan 88 finns en förklaring till alla dessa.  
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Orsaken till att intressenterna inte tycker att DTBird passar i Boge-området är att systemet, 

genom ”skrämselmekanismen”, riskerar att utestänga fåglarna från deras reproduktions- och 

födosöksområden (Lst i Gotlands län, Naturvårdsverket, GOF, GNF, MHN, en enskild part):  

”systemet … medför … barriäreffekt, fragmentering och störning av örnarna i deras livsmiljö” 

(MPD, Enskild part) 

”inte bara kollisionsrisken kan påverka havsörnar negativt utan det är bortträngningseffekterna 

som överhuvudtaget innebär stor negativ påverkan” (MPD, Naturvårdsverket) 

”DtBird minskar på intet sätt risken för att störa eller skrämma fåglarna från sina boplatser” 

(MPD, MHN). 

Problemet är alltså inte bara kollisionsrisken utan att placeringen av vindkraftverken, och den 

”fågelfria” zon som uppstår runtomkring dem genom fågelskyddssystemet, gör att fåglarna 

inte kan använda vissa områden som tros vara av vikt för deras överlevnad. Några av 

intressenterna uttrycker att detta intrång i fågelreviret bör ses som ”avsiktlig störning” som 

därmed kräver dispens från AF (GOF, GNF, en enskild part). 

När det gäller systemets tillförlitlighet så anser flera intressenter att det är obeprövat (i 

svenska förhållanden eller generellt), inte tillräckligt utvecklat eller vetenskapligt utrett, eller 

att effekterna av det är osäkert (Lst i Gotlands län, GBF, Naturvårdsverket, GNF, MHN, 

GOF). Relaterat så menar två intressenter att det saknas (vetenskalig) dokumentation om 

systemets prestanda (GNF, Lst i Gotlands län). Specifika oklarheter med systemets 

tillförlitlighet gäller om stoppfunktionen fungerar som den ska och om systemet klarar 

extrema vädersituationer så som dimma och snöyra (Lst i Gotlands län), hur effektivt 

systemet är på att upptäcka och skrämma fåglar samt stanna rotorbladet (GOF), samt vilka 

störningseffekterna är för människor (en enskild part). Med tanke på att systemet uppfattas 

som osäkert är det också ett antal intressenter som påpekar att det aktuella området inte är en 

lämplig plats att testa tekniken (Lst i Gotlands län, GNF, GOF, Föreningen Värna det 

Gotländska Kulturlandskapet, en enskild part). 

Rättsfall 2: Marviken (18 november 2016, mål nr M 2728-15) 

Det här rättfallet gällde en vindkraftpark med maximalt 14 vindkraftverk med en totalhöjd på 

max 190 meter som var tänkt att uppföras i Marviken i Bråvikens skärgård, Norrköpings 

kommun. Den tänkta vindkraftsparken skulle uppföras på uddar, öar och skär i Bråvikens 

skärgård. Inventeringen i målet visade att sjöfåglar och landfåglar sträcker över det aktuella 

området och att sjöfåglar använder Bråviken som flyttstråk under höst och vår. Vidare fanns 

det havsörnsbon inom 2-3 km från det tänkta vindparksområdet och havsörnar sägs även 

använda området i fråga både för häckning och för födosök. Exploateringsplatsen låg vidare 

inom ett riksintresse för bl.a. naturvård, gränsade till ett område som fastställts som både 

naturreservat och Natura 2000-område, samt låg i närheten av tre andra Natura 2000-

områden. Det angränsande Natura 2000-området var utpekat som av värde enligt både 

fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet; i det tidigare fallet specifikt i förhållande till 

fiskgjuse, fisktärna och silvertärna. 
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Eftersom att vindkraftsparken skulle byggas både på land och till havs, ansökte föreningen om 

tillstånd för verksamheten enligt både 9 och 11 kap. MB. På grund av närheten till Natura 

2000-området ansökte föreningen, ifall domstolen fanns behov för detta, även om tillstånd 

enligt 7 kap. 28 b § MB som handlar om att ge tillstånd till verksamheter som på ett 

betydande sätt kan påverka den skyddade miljön eller arterna i denna typ av område. Med 

tanke på fågelförekomsten i området föreslog sökande att ett villkor för tillstånden skulle vara 

att DTBird (eller motsvarande system) skulle installeras i parken, alternativt att behovet av ett 

sådant system skulle bedömas efter en prövotid om två år efter att verksamheten kommit i 

gång. Av samma skäl avsåg sökande även att förlägga byggarbetena till perioder utanför 

häckningssäsongen. 

Eftersom att de sökta tillstånden bland annat gällde vattenverksamhet, var MMD första 

instans i målet. Här avslog MMD tillståndsansökningar. Skälet till avslag gällde bland annat 

verksamhetens potentiella påverkan på det angränsande Natura 2000-området, och de 

fågelarter som är skyddade där, samt dess potentiella påverkan på havsörn och andra arter i 

verksamhetsområdet som är skyddade enligt AF. 

När det gäller det angränsande Natura 2000-området bedömde domstolen först att det fanns 

behov av tillstånd enligt 7 kap 28 b § MB då vindkraftparken skulle kunna få en betydande 

påverkan på området:  

”Enligt Mark- och miljödomstolens bedömning är det uppenbart att en vindkraftspark i 

direkt gräns mot ett Natura 2000-område typiskt sett genom buller, kollisionsrisker och 

undanträngningseffekter kan påverka miljön och de arter som avses skyddas på ett 

betydande sätt så att tillståndplikt föreligger. Vid denna bedömning ska möjligheten att 

föreskriva skäliga villkor om försiktighetsmått inte beaktas.” (M2728-15, sid 47) 

I nästa steg bedömde domstolen att det inte fanns förutsättningar för att meddela det aktuella 

tillståndet då verksamheten ansågs kunna skada skyddade livsmiljöer och störa skyddade arter 

i området – detta trots användandet av DTBird: 

”Naturvårdsverket och naturhistoriska riksmuseet har i yttranden uppgett att de anser att 

systemets [DTBirds] effektivitet inte är tillräckligt styrkt och vidare att det finns risk för 

en utestängningseffekt som innebär att berörda arter utestängs från de naturliga 

födosöksområdena. Mark- och miljödomstolen delar den bedömningen. Enligt mark- 

och miljödomstolen finns det, trots de skäliga försiktighetsmått som kan föreskrivas, en 

beaktansvärd risk att en etablering av en vindkraftspark i det aktuella området kommer 

att innebära en försämring för de arter som skyddas genom det utpekade Natura 2000-

området, fiskljuse, fisktärna och silvertärna.” (M 2728-15, sid 49-50) 

I ett tredje steg ansåg domstolen också att det fanns ”en risk för att de arter som skyddas 

enligt artskyddsförordningen, främst de lokala populationerna av havsörn, riskerar att utsättas 

för störningar genom buller och förlust av födosöksområden och potentiella häckningsplatser” 

(M 2728-15, sid 50). Domstolen hade innan detta konstaterande noterat att ett antal 

havsörnsrevir låg ”med marginal” under 2 km från vindparken. På grund av buller, kollisions 

risk och undanträngningseffekter bedömde domstolen därmed att verksamheten var förbjuden 



 

37 
 

enligt 4 § punkterna 2 och 4 i AF. Någon dispens enligt 14 § AF diskuterades aldrig av 

domstolen. 

I den slutliga bedömningen sa domstolen att verksamheten sammantaget stred mot 

riksintressen för naturvård såväl som friluftsliv och totalförsvarets intressen. Eftersom att 

domstolen ansåg att sökande inte hade utrett alternativa lokaliseringsalternativ till 

verksamheten i tillräcklig utsträckning bedömde domstolen vidare att verksamheten stred mot 

bestämmelserna i 2 kap. 6 och 7 §§ MB (gällande val av plats samt rimlighetsavvägningen). 

Tillståndet till verksamheten skulle därmed avslås på grund av att det inte var förenligt med 

miljöbalken. 

Sökande ansökte om prövningstillstånd i ärendet hos MÖD, men beviljades inte sådant 

tillstånd. 

Intressenternas uppfattning om DTBird 

På samma sätt som i Boge-målet så har ett antal intressenter i detta mål uttryckt specifika 

åsikter om användningen av DTBird. Och som i Boge-fallet så har dessa intressenter 

gemensamt att de alla är emot att tillstånd ges till vindkraftsparken. 

Åsikterna som framförs om DTBird i Marviken-målet är ganska lika de som framfördes i 

förhållande till Boge-målet. Några intressenter uttrycker en generellt positiv inställning till 

system som kan minska kollisionsproblematiken, men menar samtidigt att systemet inte är en 

lämplig lösning på fågelproblematiken i området (NRM, SOF, ÖgOf). Precis som i Boge-

målet framträder två övergripande invändningar mot användandet av systemet i området, dvs. 

att systemet innebär en störning eller barriär till viktiga fågelhabitat (Naturvårdsverket, Lst i 

Östergötlands län, NRM) och att systemet inte uppfattas som tillräckligt beprövat och 

tillförlitligt (NRM, SOF, ÖgOf, en enskild part). Utöver detta nämner även en intressent brist 

på information gällande hur ljudet i området kommer att vara när varningssystemet är igång 

(Östergötlands Båtförbund). 

4.2.3 Fågelskydd och fågelskyddssystem i tillståndsprövningen  

När det gäller hur fågelskyddssystem kan användas för att skydda kungs- och havsörn från 

vindkraftverk så finns inte ett helt oomtvistat eller entydigt svar på vilka krav som ställs på 

detta område i lagen (främst MB och AF). Detta bland annat eftersom att det hittills i Sverige 

inte finns några beviljade vindkraftstillstånd där ett sådant system ställts som skyddsvillkor 

för att tillståndet skulle beviljas. Däremot finns det vissa aspekter av tillståndsprövningen för 

användning av denna typ av system som är mer klarlagda än andra. Nedan presenteras först de 

aspekter av tillståndsprövningen som är relativt klarlagda. Efter detta presenteras de aspekter 

som är mindre tydliga eller som är debatterade i juridiska kretsar (den avslutande paragrafen 

om dispensfrågan tillhör dock de mer klargjorda frågorna). 

AF i tillståndsprocessen. När projektområdet ligger i närheten av en fågellokal, och AF:s 

förbudsbestämmelser därmed kan bli aktuella i förhållande till tillståndsprövningen för 

projektet, ska projektet prövas i förhållande till förordningen inom ramen för 

tillståndsprövningen – inte som en separat dispensprocess (Darpö & Lindahl 2015a; MÖD 
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2014:48). Vindkraftsprojekt ska alltså inte per automatik antas bryta mot AF och därför 

behöva dispens från förordningen. Det naturliga är istället att projektet i sin helhet bedöms 

inom ramen för tillståndsprocessen, och att AF-bestämmelserna i denna process hanteras som 

en precisering av hänsynsreglerna i 2 kap. MB. 

Kunskap. I tillståndsprövningen finns det en skyldighet för tillståndssökare att ha tillräcklig 

kunskap om hur utbyggnadsprojektet i fråga kan komma att påverka miljön i det område som 

projektet planeras (Darpö & Lindahl 2015a samt 2 kap 2 § MB). Från domstolens synvinkel 

förutsätter detta att det finns ett fullgott underlag i tillståndsansökan för att kunna bedöma 

projektets eventuella påverkan på skyddade arter (Darpö & Lindahl 2015a samt 2 kap 1 § 

MB). Eftersom att AF ska fungera som en precisering av hänsynsreglerna, ska 

kunskapsunderlag även omfatta skyddade arter. I förhållande till vindkraftsprojekt där man 

avser använda någon typ av fågelskyddssystem innebär detta att projektören behöver skaffa 

sig information om huruvida det finns örn i projekteringsområdet, hur örnarna använder 

området samt hur vindkraftprojektet som helhet, inklusive fågelskyddssystemet, kan tänkas 

påverka de skyddade fåglarna. 

Prövningssteg. Enligt den rättspraxis som utvecklats ska prövningen av vindkraftsprojektets 

tillåtlighet i förhållande till AF göras i specifika steg. Först ska tillståndsmyndigheten bedöma 

om skyddade fågelarter påverkas på ett sådant sätt som är otillåtet i 4 § AF (mer om detta 

nedan; Darpö & Lindahl 2015a och b). Om det finns risk för att sådan påverkan sker blir nästa 

steg att pröva om någon typ av villkor om skyddsåtgärd eller försiktighetsmått kan föreskrivas 

för att verksamheten inte ska komma i konflikt med fridlysningsbestämmelserna (Darpö & 

Lindahl 2015a och b). Det är i förhållande till detta steg som fågelskyddssystem har 

diskuterats. Om villkoren gör att den förhöjda risken för dödande/störande av de skyddade 

fåglarna och deras levnadsmiljöer försvinner, utgör AF:s förbud inte längre ett hinder för att 

meddela tillstånd till projektet. Om den förhöjda risken däremot kvarstår, trots villkoren, är 

lokalisering av projektet inte godtagbar (2 kap 6 § MB; Darpö & Lindahl 2015a och b). Det 

slutliga prövningssteget i detta skede blir då att avgöra om vindkraftsprojektet ändå skulle 

kunna få tillstånd genom en dispens enligt 14 § AF (Darpö & Lindahl 2015a och b). 

Helhetsbedömning. Även om det ofta är risken för kollision som diskuteras generellt 

gällande vindkraft och örnar, och specifikt i förhållande till fågelskyddssystem, så är det inte 

enbart denna risk som prövningsmyndigheten bedömer i tillståndsprocessen. 

Prövningsmyndigheten ska göra en bedömning av hur fågellokalen som helhet påverkas av 

vindkraftsprojektet (Darpö & Lindahl 2015a och b). Bedömningen gäller alltså dels alla delar 

i projektet som kan påverka fågellokalen, såväl vindkraftverk som fågelskyddssystem, dels 

alla effekter av projektet i lokalen som kan påverka fågelskyddet, från risk för kollisioner till 

indirekta effekter på själva habitatet. När det gäller det senare, habitatpåverkan, kan det 

exempelvis handla om störning, bortträngning, fragmentering eller barriäreffekter i 

förhållande till viktiga boplatser, födosöksområden eller flygvägar. I det ovan redovisade 

domstolsfallet från Boge tog exempelvis mark- och miljödomstolen såväl som några 

myndigheter och intresseorganisationer fasta på både vindkraftverkens och 

fågelskyddssystemets potentiella påverkan på örnarnas reproduktions- och födosöksområden 

(4 § 4 p. AF). I Marviken-fallet lyftes en kombination av kollissionsrisk samt potentiella 
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bullerstörningar och undanträngningseffekter i födosöksområden (4 § 2 och 4 p. AF) som en 

orsak till att mark- och miljödomstolen nekade tillstånd till projektet och till att myndigheter 

varit skeptiska till användning av fågelskyddssystem. 

Så här långt är det relativt tydligt hur AF ska hanteras i förhållande till tillståndsprövningar 

för vindkraftsprojekt och eventuella tillhörande fågelskyddssystem. Följande områden blir 

dock lite mer svårtolkade. 

Gynnsam bevarandestatus. Syftet med AF är att säkerställa olika arters ”gynnsamma 

bevarandestatus”. Detta innebär att den helhetsbedömning som görs i tillståndsprocessen ska i 

första hand vara inriktad på de effekter som är negativa för skyddsstatusen för 

fågelpopulationen som helhet (Darpö & Lindahl 2015b; Fröberg 2015; MÖD 2016:1). För 

vissa arter innebär detta att förolyckande eller störning av enstaka fågelindivider eller mindre 

viktiga fågellokaler inte gör att AF:s förbudsparagrafer blir aktuella. För andra mer hotade 

arter kan dock dödande eller störning av enstaka fågelexemplar eller fågellokaler påverka 

bevarandestatusen negativt och därmed bryta mot AF:s förbud. Hur denna aspekt bedöms 

juridiskt i förhållande till olika fågelarter är inte en självklarhet. I Naturvårdsverkets (2015) 

riktlinjer om AF ges följande generella information: 

”Det är fågelartens populationsstorlek och status som avgör om det redan vid enstaka dödade 

individer blir en tydlig negativ effekt på populationen eller om först högre antal ger en sådan 

effekt.” 

I den juridiska debatten läggs det i sammanhanget till att ”[d]en konkreta bedömningen av 

vilken risk för kollisioner eller störande som är otillåtet är något som måste förtydligas i 

praxis” (Darpö & Lindahl 2015b). I förhållande till örnar och vindkraft är den oftast nämnda 

domstolspraxisen att vindkraft inte bör byggas inom 2 km från ett örnbo. Denna praxis ger en 

antydan om att störning eller dödande av enstaka örnar, eller åtminstone deras boplatser, i 

dagsläget i domstolssammanhang anses kunna missgynna örnarnas bevarandestatus. Hur 

effekten på gynnsam bevarandestatus ska bedömas i förhållande till andra delar av örnarnas 

revir, så som födosöksområden och flygvägar, är något mer otydligt, men av de redovisade 

domstolsfallen att döma är skyddet även av enskilda sådana områden ganska starkt. 

I en tillståndsansökan för ett vindkraftsprojekt behöver man idag alltså generellt visa att 

projektet håller behörigt avstånd från framförallt örnbon, men eventuellt även andra viktiga 

delar av örnarnas habitat, för att inte äventyra kungs- och havsörnars bevarandestatus. 

Alternativt, om man vill bygga projektet inom dessa ramar, så behöver tillståndsansökan visa 

att örnarternas bevarandestatus inte äventyras vare sig lokalt eller inom de specifika 

biogeografiska regioner som de lokala örnarna tillhör. 

Tolkning av AF:s förbudsbestämmelser. En stor del av den juridiska debatten om 

fågelskydd i vindkraftssammanhang har kommit att handla om hur AF:s förbudsbestämmelser 

ska tolkas i tillståndsprocessen (Björk 2015; Darpö & Lindahl 2015a och b; Fröberg 2015; 

Fröberg & Ekdahl 2015; Naturvårdsverket 2015; Pehrson 2014). Framförallt har det 

diskuterats hur ”avsiktligt” i 4 § 1-3 p. AF ska förstås och tillämpas i sammanhanget. Som 

framgår från Boge-fallet så anser MÖD i sin vägledande dom att vindkraftsprojekt inte ska 



 

40 
 

likställas med ett avsiktligt dödande eller störande av fåglar eller som likgiltighet inför detta 

förbud. Dessa punkter skulle alltså kunna tolkas som att inte vara tillämpliga gällande 

artskyddsfrågor i tillståndsprocesser för vindkraftsprojekt. Som framgår av Marviken-domen 

använde dock MMD, två år efter MÖD:s dom, förbudet om avsiktligt störande (4 § 2 p. AF) 

som en av orsakerna till att inte ge tillstånd till vindkraftsparken. Det är alltså möjligt att AF-

förbuden som kräver avsiktlighet tillämpas i förhållande till vindkraft. Detta kan ske, även om 

det inte uttallat är fallet i Marviken-domen, om till exempel tillståndssökande uppmanats att 

vidta vissa skyddsåtgärder men sedan beslutat att inte göra detta och därför kan ses som 

”likgiltig” inför den negativa påverkan på fridlysta arter. Trots MÖD:s dom är det alltså 

fortfarande viktigt för tillståndssökande att visa att man inte är ”likgiltig” inför de aktuella 

förbuden och att man avser att vidta de skydds- och försiktighetsåtgärder som behövs och 

finns tillgängliga för att inte döda eller störa fåglar. I de nämnda domarna ansågs inte det 

föreslagna fågelskyddssystemet vara en tillförlitlig skyddsåtgärd, men i rätt kontext skulle ett 

för situationen passande fågelskyddssystem eventuellt ändå kunna användas som en sådan 

åtgärd. 

Oavsett hur diskussionen och domstolspraxis utvecklas kring de tre första förbudspunkterna i 

AF så kvarstår fortfarande den fjärde punkten som inte kräver avsiktlighet. I både Boge-fallet 

och Marviken-fallet anser prövningsmyndigheterna att projekten är i konflikt med denna 

punkt, det vill säga att myndigheterna tror att projekten kommer att ”skada eller förstöra 

djurens fortplantningsområde eller viloplatser”. I båda fallen diskuteras det faktum att 

utformningen på projekten gör att det blir ett för litet avstånd mellan å ena sidan 

vindkraftverken, inklusive effekten av undanväjningsmekanismen på fågelskyddssystemen, 

och å andra sidan örnbon och för örnarna betydelsefulla områden på projekteringsplatsen. Den 

fjärde förbudspunkten kommer alltså att påverka möjligheten att bygga vindkraft i nära 

anslutning till viktiga örnhabitet oavsett om den potentiella påverkan bedöms vara avsiktlig 

eller oavsiktlig. Det samma gäller troligen också för användning av fågelskyddssystem med 

undanväjningsmekanismer som gör att området runt vindkraftverk där örnar inte kan/vill röra 

sig blir större än om systemen inte använder denna mekanism. I båda dessa fall blir istället 

avståndsfrågan mer avgörande: vid vilket avstånd börjar ett vindkraftverk eller ett 

fågelskyddssystem påverka ett örnhabitat. 

En slutlig kommentar till detta stycke är att den bakomliggande problematiken till debatt om 

förbudsparagrafen i AF är dessa förbud är en sammanfogning av något olika 

förbudsformuleringar i fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet. Å ena sida görs 

det gällande att avsiktligheten har tolkats för brett i Sverige jämfört med fågeldirektivets 

intention, å andra sidan argumenteras det för att punkt fyra inte borde gälla för fåglar eftersom 

att detta inte är en del av fågeldirektivet utan hör hemma i art- och habitatdirektivet (Fröberg 

2015; Fröberg & Ekdahl 2015). 

Skyddsavstånd. I båda av de presenterade domarna ovan diskuteras avstånd mellan 

vindkraftverk och örn som en faktor som påverkar om projekten bryter mot AF:s förbud eller 

inte. I domskälen i målen omtalas rättspraxis om 2 km mellan örnbon och vindkraftverk, 

vilket är en följd av en allmän rekommendation om skyddsavstånd i Naturvårdsverkets 

rapport 6467 (Rydell et al. 2011), och det faktum att detta avstånd inte uppnås i de aktuella 
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tillståndsansökningarna. I förhållande till den här rapporten kan det dock vara av betydelse att 

understryka att skyddsavstånd på 2 km inte är en självskriven regel. Både inom forskningen 

(Hipkiss et al. 2013; Rydell et al. 2011; Singh et al. 2017) och i domstolssammanhang (se 

Ottvall & Green 2016) diskuteras användning av både längre och kortare avstånd, såväl som 

skyddszoner av annan form än cirkulära, beroende på de lokala omständigheterna. Med detta i 

åtanke finns det utrymme i tillståndsprocesser att föreslå ändrade förutsättningar för storleken 

på skyddsavstånd mellan örn och vindkraftverk generellt samt specifikt i de situationer då 

någon form av fågelskyddssystem ska användas. Detta förutsätter förstås att tillståndssökande 

kan visa att dessa förändringar inte har sådan negativ påverkan på örnarna eller deras habitat 

att konflikt med AF-förbuden uppstår. 

Fågelskyddssystem som villkorad skyddsåtgärd. Om en tillståndsmyndighet anser att ett 

vindkraftprojekt bryter mot något av AF:s förbud, ska myndigheten i nästa steg bedöma om 

villkor om skyddsåtgärder eller försiktighetsmått kan göra att projektet inte längre står i 

konflikt med förbudet. I de domar som presenterats ovan, där fågelskyddssystem diskuterats 

som en sådan skyddsåtgärd, har båda domstolarna samt viktiga samrådsmyndigheter ansett att 

det aktuella systemet vid tidpunkten för domarna inte visats vara nog tillförlitligt för att 

använda som skyddsåtgärd. Även om inkomna kommentarer på projektet från myndigheter 

och intresseorganisationer ger viss vägledning om vad som behöver göras (se ovan), framgår 

det inte exakt av domarna hur systemet behöver testas eller vad det behöver prestera för att 

anses tillförlitligt. Klart är dock att vid en ny tillståndsprövning för vindkraft, med 

fågelskyddssystem som villkor, kommer sökande behöva kunna visa på mer omfattande 

(vetenskapliga) test och utvärderingar, under olika omständigheter, av systemets prestanda, 

för att kunna få ett tillstånd. 

En annan sak att uppmärksamma i sammanhanget är att vissa fågelskyddssystem i sig själva 

kan innebära konflikter med AF:s förbudsbestämmelser (Darpö & Lindahl 2015a och b). 

Detta har nämnts kunna vara fallet om systemen påverkar fåglarnas användning av ett visst 

habitat exempelvis genom att de undviker området (Darpö & Lindahl, 2015a). Oavsett hur 

situationen för vindkraftverken i övrigt ser ut skulle användningen av fågelskyddssystemen i 

sig under sådana omständigheter kräva dispens från AF. Att villkora om fågelskyddssystem 

som ett sätt för ett vindkraftsprojekt att inte längre vara i konflikt med AF-förbuden blir alltså 

svårt i en sådan situation. 

Dispensmöjligheter. Om ett projekt har bedömts vara i konflikt med AF:s förbudsprinciper, 

trots skyddsåtgärder, måste projektet få dispens (14 §) från förbuden för att kunna få tillstånd. 

Då gäller det att visa att det inte finns någon annan lämplig lösning för projektet, att projektet 

inte försvårar upprätthållandet av arters bevarandestatus, samt att projektet uppfyller någon av 

dispensgrunderna i förordningen. Den dispensgrund som oftast använts i sammanhanget är att 

dispens bör beviljas eftersom att verksamheten behövas av ”tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse”. Vindkraften kan anses vara av stor betydelse i klimatarbetet 

och för att säkra förnyelsebar energiproduktion, men domstolsväsendet har inte ansett att 

verksamheten är ett sådant allmänintresse som åsyftas i den aktuella dispensregeln (se 

exempelvis M 1917-13, 2014-04-30). Dispensgrunden från AF ska enligt EU:s riktlinjer ”ges 

en restriktiv tolkning” (Björk 2015) och är i praktiken ”mycket liten för privata projekt av 
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kommersiell karaktär” (Pehrson 2014). Dispensmöjligheten ser alltså i dagsläget inte ut att 

vara ett sannolikt alternativ för att få tillstånd till vare sig vindkraftsprojekt eller 

fågelskyddssystem. 

4.3 Intervjuresultat 

I denna sektion presenteras resultatet från de intervjuer om acceptans för fågelsskyddsystem 

som gjorts med myndigheter (M1-M5), jurister/rådmän (J1-J4), projektörer (P1-P6), 

systemutvecklare (S1-S2) och ornitologer från intresseorganisationer (O1-O3). 

Resultatpresentationen börjar med en genomgång av respondenternas åsikter om olika 

användningsområden för fågelskyddssystem och fortsätter sedan med en genomgång av 

respondenterna tankar om olika faktorer, så som juridiska och tekniska aspekter, som 

påverkar användningen av dessa system. 

Innan diskussionen om användningsområden tas upp bör dock en mer grundläggande fråga 

nämnas. Några av respondenterna diskuterade nämligen hur stort problem ”fågelfrågan” 

egentligen utgör i förhållande till vindkraftsutbyggnad. En myndighetsrepresentant (M3) 

ansåg exempelvis att fågelkollisioner utgör endast ett litet problem jämfört med habitatförlust 

eller störning från vindkraft, och efterlyste därför mer grunddata för att få veta ”hur 

omfattande det är med problemet kollisioner”. Bland den juridiska expertisen framhölls dock 

att fågelfrågan faktiskt påverkar vindkraftsutbyggnaden: 

[D]et här med risken för fåglar … jag får känslan av att under det senaste året, de senaste två 

åren, så har det framförts att det är ett väldigt stort problem. (J1) 

Det är inget ovanligt att lokaliseringar faller bort på grund av fågelfrågan och det gör de 

antagligen redan under början verksamhetsutövaren egen sållningsprocess där de håller på och 

går igenom. Men även långt uppe i instanserna, även i sista instans där underinstanserna 

kanske tycker det är lämpligt så faller det ändå. (J2) 

Eventuellt går det alltså att diskutera vad det är som är problematiskt med samexistensen 

mellan fåglar och vindkraft, kollisioner eller andra aspekter, men i vilket fall så verkar 

fågelfrågan vara av betydelse för möjligheten att bygga vindkraft och därför viktig att studera 

vidare. 

4.3.1 Användningsområden för fågelskyddssystem 

På ett generellt plan visar intervjuerna att även om majoriteten av respondenterna kan se att 

fågelskyddssystem på ett eller annat sätt kan vara användbara vid vindkraftsutbyggnad, så 

finns det även reservationer eller en viss skepticism mot systemen i förhållande till specifika 

användningsområden:  

All teknik som kan leda till minskad negativ påverkan är i grunden bra. Vad som sedan är 

praktiskt användbart och efterfrågat måste bedömas utifrån en helhetssyn. (M3) 

[G]enerellt har vi på [myndigheten] ställt oss mer positiva till det här systemet om det kan 

utvecklas där man… där det finns möjlighet att stänga av vindkraftverken genom de här 

kamerorna som kan identifiera arter. Just på grund av den anledningen att det inte kan 

bedömas störa individerna. För att i artskyddsförordningen finns det en bestämmelse om att 
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man inte får störa arten i sitt naturliga område … Och där finns det ju en allmän uppfattning 

om att det [ljudsignaler] kan utgöras en störning. (M2) 

[G]enerellt är vi i viss mån skeptiska till fågelskyddssystem om tanken är att man på det sättet 

ska bygga vindkraftverk på platser som så att säga generellt anses som problematiska för fåglar 

inte minst. Men med det sagt ser vi också positivt på att man gör… försöker hitta möjligheter att 

minska påverkan på fåglar. (N1) 

En av systemutvecklarna utgör ett undantag i sammanhanget genom att säga att ”Jag anser att 

de (fågelskyddssystemen) kan alltid användas” (S1), men andra från industrin påpekar att 

möjligheten att använda fågelskyddssystem påverkas av den specifika kontexten:  

Varje situation är olika, så de måste analyseras oberoende för att bestämma om ett system … 

skulle vara lämplig eller ekonomiskt möjlig för platsen, annars kommer det inte att fungera. 

(S2) 

Det finns tillfällen då fågelskyddssystem inte är lämpliga lösningar för att åstadkomma 

samexistens med mellan örnar och vindkraft. (P1) 

Med dessa reservationer i åtanken, finns det skäl att diskutera olika typer av användning av 

fågelskyddssystem i tur och ordning. Utifrån respondenternas egna resonemang kan man dela 

in dessa användningsområden i följande kategorier: ”skydd vid permanent fågellokal”, ”skydd 

vid tillfällig fågellokal”, ”skydd genom undanväjning”, ”skydd genom avstängning”, 

”inventering”, ”allmän, extra skyddsåtgärd”, ”skydd vid fellokalisering”, samt ”användning 

på Gotland”. I det följande ges en mer detaljerad beskrivning av vad som avses med de olika 

användningsområden samt vilka åsikter och tankar respondenterna har om dessa. En 

övergripande sammanfattning av respondenternas inställning till användningsområden 

presenteras i tabell 8. 
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Tabell 8: Övergripande sammanfattning av respondenternas inställning till hur fågelskyddssystem används. 

 

 

Användningsområde J J J J M M M O O O S S P P P P P P

Skydd vid permanent 

fågellokal
P K ? ? K K Ki / N N N N ? ? K K ? ? ? ?

Skydd vid tillfällig fågellokal ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ? P P P P ? Ki ?

Skydd genom undan-väjning ? ? ? ? Ki ? N Ki / N Ki / N Ki / N P N Ki P N P Ki P

Skydd genom avstängning ? ? ? ? P ? K ? P P P K N P P P P

Inventering ? ? ? ? ? ? ? P ? ? P P P ? K P ? ?

Allmän, extra skyddsåtgärd N ? ? ? P P ? P ? ? P P K P P P P P

Skydd vid fellokalisering ? P ? ? ? ? ? ? P P P P ? P ? ? N P

Användning på Gotland ? ? ? ? ? ? ? ? N Ki / N ? ? K ? ? ? P P

Systemutvecklare

Vindkraftsprojektör
? = Vet ej/inget 

svar/inte nämnt

Kategorier

P = Positiv

K = Kanske

Ki = Kanske Inte

N = Negativ

Beskrivning

Juridisk kompetens

Myndighet

Intresseorganisation

P

J

M

O

M

?

?

?

P

S

?

K

?

?

Förkortning



 

45 
 

Skydd vid permanent eller tillfällig fågellokal 

Huvudsyftet med ett fågelskyddssystem kan sägas vara att det ska skydda fåglar som rör sig i 

närheten av vindkraftverk. Detta skydd är extra intressant för vindkraftsutbyggnad i 

förhållande till områden där fåglar uppehåller sig i stor utsträckning eftersom att det är här 

som konfliken mellan vindkraft och fåglar blir mest uppenbar här. I intervjuerna dök två 

övergripande diskussioner upp angående användning av fågelskyddssystem i förhållande till 

utpekade fågellokaler. Den ena gäller lokaliseringsfrågor vid vindkraftsutbyggnad, medan den 

andra gäller skillnaden mellan permanenta och tillfälliga fågellokaler.  

Respondenter från alla grupper (P4, M4, M5, N1, N2, J1, J2) lyfter att god lokalisering av 

vindkraft i förhållande till fåglar kommer före andra skyddsåtgärder samt att utgångspunkten 

här bör vara att undvika att bygga vindkraft, oavsett om fågelskyddssystem används eller inte, 

på ställen där den potentiella påverkan på fåglar är stor: 

Regel nummer 1, försök att undvika platser som är potentiellt farliga för fåglarna (P4) 

[S]ådant här habitatskydd och runt revir och sådant, där ska det ju inte finnas någonting som 

stör, alltså ingen vindkraft. Oavsett om det är skydd eller inte. Så det är inget försvar till att 

bygga på en plats som inte är lämplig ur fågelsynpunkt, att man har det här systemet. (M5) 

[V]i landar oftast i det att trots allt är det viktigaste i de här avseendena att placera 

vindkraftverken på de platser där det på förhand inte ser ut att finnas några stora 

konfliktpunkter och det är i första hand dit vi vill styra vindkraftsetableringen.  … att använda 

olika typer av försiktighetsåtgärder i efterhand, det brukar inte fungera lika bra som att från 

början placera de på rätt platser. (N1) 

Gällande gränsdragningen kring vad som är en ”lämplig” eller ”olämplig” plats, är 

respondenterna inte helt eniga om huruvida denna bedömning ska kunna påverkas av 

användning av fågelskyddssystem. Medan respondenter för intresseorganisationerna menar att 

fågelskyddssystem inte bör påverka bedömningen av lämplighet i planeringsprocessen, så 

hävdas motsatsen av en av de juridiskt sakkunniga och en myndighetsrepresentant: 

Först ska man pröva ”är det lämpligt” och när man gjort det enligt lagstiftning och 

naturhänsyn och olika… då får man tillstånd. Om det sen visar sig att det medför en skada, då 

kan man vidta olika åtgärder till exempel installera ett sådant system. (N2) 

[D]et ska inte etableras i ett område där man har… alltså mitt i ett område som är väldigt högt 

exploaterat av fåglar … Men inte heller ska det etableras i ett område där det är väldigt liten 

risk för fåglar. Det är väl just det här när man tvekar på om risken är acceptabel. Det ska inte 

vara ett system som gör dåliga lokaliseringar godkända. Det ska vara ett system som ska göra 

tveksamma lokaliseringar godkända. (J1) 

[D]et där är ju en bedömning om vindkraften placerat på ett ställe utgör ett hot som inte kan 

anses ligga inom lagens råmärken för att vara acceptabelt. Och om man då kunde ha ett system 

som skulle spara fåglarna men ändå bygga vindkraft så… ja det är väl där det är användbart 

helt enkelt. (M4) 
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Huruvida fågelskyddssystem kan användas vid bedömningen av vad som är en lämplig 

lokalisering finns det alltså lite delade meningar om bland respondenterna, men tydligt är att 

första alternativet är att undvika lokaliseringar som kan komma i konflikt med fågellokaler. 

Diskussionen om permanent och tillfällig fågellokal handlar om skillnaden mellan å ena sidan 

fågelrevir som används t.ex. för häckning, födosök och övervintring, och å andra sidan 

tillfälliga fågelmigrationsstråk och rastplatser som används vid flytt mellan olika områden. 

Som kan ses i tabell 8 är det bland respondenterna generallt en högre acceptans för 

användning av fågelskyddssystem vid tillfälliga fågellokaler än vid permanenta.  

När det gäller respondenter från myndigheter och intresseorganisationer bygger deras 

tveksamhet till att använda fågelskyddssystem i allmänhet i närheten av fågellokaler, och i 

synnerhet i närheten av permanenta revir, på att man inte ser kollisioner som den enda faktorn 

som påverkar fågelskyddet vid vindkraftutbyggnad. Man framhåller istället att själva intrånget 

i habitatet, gällande placering av vindkraftverk samt eventuell ytterligare påverkan av 

fågelskyddsystemen, är problematisk ur fågelskyddssynpunkt:  

[G]rundproblemet är ju det att när man har mycket kollisioner har man också, normalt, mycket 

fåglar i rörelse, man har en hög aktivitet. Och därmed är området också nyttjat i stor 

omfattning av fåglar. … då har man ju ett område som är per definition viktig för fåglarna och 

då är frågan hur pass viktig det är med den här typen av skyddssystem … Det är klar att det är 

önskvärt att mildra, eller minska, risken för kollisioner. Men grundproblemet kan ju kvarstå att 

det här området är väldigt betydelsefullt och att man genom att bygga vindkraft och eventuellt 

använda ett system som då förhindrar fåglarna att nå det här området… att man då minskar 

förutsättningarna för fåglar här och det kan påverka individernas överlevad eller påverka 

lokala bestånd. (M3) 

[V]isst, man minimerar risken för kollision med x-antal procent, så att man kan säga att det är 

en väldigt bra grej. … man [har] ändå varit inne och förstört habitaten eller stört örnarna 

under häckningstid eller --- eller vad det nu kan vara. (N2) 

[Fågelskyddssystemen] är till för att undvika kollision. Så det är en enda lite aspekt av 

fågelskyddsfrågan. Och när det kommer då till kungsörn och så vidare så är det en ganska lite 

effekt som så. Utan det handlar ju om exploatering av områden. Om att de inte kommer att vara 

i de här områdena. (N3) 

Respondenterna ifrågasätter alltså huruvida de förmodat färre antalet kollisioner som 

fågelskyddssystem kan åstadkomma kan väga upp för potentiell förlust eller störning av fågelhabitat 

då vindkraftverk placeras på nära avstånd till dessa (M3). 

Respondenterna från industrin framhåller att fågelskyddssystemen själva fungerar lika 

effektivt oberoende av om fågellokal är permanent eller tillfällig. Däremot nämner de att det 

finns skillnader gällande inventeringsförutsättningarna och de ekonomiska effekterna av 

fågelskyddssystemet. Dels är det lättare att förutspå fåglarnas rörelser vid migrationsstråk än 

vid permanenta revir 

Det bästa tillfället att använda dessa system är när man har mycket väldefinierade flyttningar 

på våren eller hösten. Om man har dessa mer diffusa rörelser av fåglar, som rör sig in och ut av 

vindkraftparken då är det mer komplicerat (P2) 
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dels kan fågelskyddssystem bli mer oekonomiska vid permanenta revir än vid migrationsstråk  

Det finns tillfällen var sådana system skulle vara olämpliga t.ex. tillfällen då det är så mycket 

fågelaktivitet så att vindkraftparken skulle vara avstängd en stor del av tiden som gör 

vindkraftsparken oekonomisk. [V]arje situation är olika så de behöver analyseras oberoende 

för att bestämma om ett system …skulle vara lämplig eller om ekonomiskt lämplig för 

platsen…Men i förhållande till om systemet skulle fungera bättre för flyttfåglar eller bofasta 

fåglar, systemet är mer lämpligt för platser med flyttfåglar (S2) 

En tidsrymd för flyttning kan ha olika längd. I detta specifika fall, det [fågelskyddssystemet] 

fungerar mycket bra … Jag gissar…att stänga av vindkraftverken när fåglar är identifierade på 

ett särskilt avstånd och när de flyger igenom och starta vindkraftparken igen efter de har 

passerat….men om man har häckande fåglar, de använder mer eller mindre området hela tiden, 

då kan det bli mer svårt. (P1) 

Den ekonomiska problematiken med att vindkraftverken eventuellt behöver vara avstängda stora delar 

av tiden i fågelrika områden, om de ska nå upp till den skyddsnivå som efterfrågas och utlovas, är 

också en fråga som även lyfts av respondenter från myndigheter och intresseorganisationer (M1, N3). 

Undanväjning/avstängning 

En fråga som hör nära ihop med ovanstående diskussion om användning av 

fågelskyddssystem i permanenta och tillfälliga fågellokaler, är frågan om fågelskyddssystem 

ska fungera genom att få fåglar att väja bort från vindkraftverk och/eller genom att 

vindkraftverken stängs av. Som kan ses i tabell 8 så är respondenterna generellt något mer 

negativt inställda till undanväjningsfunktion jämfört med avstängningsfunktionen. Detta har 

bland annat, igen, att göra med att vindkraftens påverkan på fåglar inte bara kan uppstå genom 

kollisioner, utan även genom habitatpåverkan: 

Men återigen jag kommer tillbaka till det att just den här skrämselfunktionen är vi rätt så 

skeptiska till just för att det är ju en påverkan på naturen runt ikring. Inte bara på den enskilda 

individen som är på väg. (N1) 

Den ena delen är att man bromsar, att verken stängs av. Då kan man säga att störningen finns 

redan, verken står där. … Det är liksom bra och acceptabelt. De andra sakerna som handlar 

om att man skrämmer bort dem. Det menar vi på att det är mindre lyckat. Det handlar om… 

alltså det är en medveten störning. … Då kommer vi ändå tillbaka till det här att för att den inte 

ska dö så skrämmer vi bort den från området och bägge sakerna är ju olagliga enligt 

lagstiftningen. … Så den skrämselgrejen är vi absolut emot (N2) 

Det handlar ju lite om den skrämselfunktionen då. För det är klart om det här är ett område 

som kanske är ett jaktområde för fåglarna då är ju inte en skrämselfunktion så jättebra. Då tar 

man ju bort ett jättebra område för dem. Eller om det är några boet här. Man kan ju inte 

stumma undan dem på så vis. Det är ju inte så lämpligt. (M1) 

Några respondenter (M3, N2 samt P3) nämner även att det är problematiskt att fåglarna kan 

vänja sig med undanväjningsfunktionen och att de därmed inte längre väjer bort från 

vindkraftsområdet: 
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Jag har personligen mycket erfarenhet med att försöka avskräcka fåglar från att använda 

områden eller byggnader eller vad som helst. I mitt jobb har jag gjort mycket av det och det är 

mycket, mycket svårt på grund av tillväjning. Fåglar bara kommer på att det är ingenting, att 

det inte är någon fara med ljud eller visuella stimuli som man har lagt ut och så småningom 

vänjer sig med denna stimuli. (P3) 

Ännu ett problem som tas upp i sammanhanget (M1, S1, samt P4) är att undanväjningsfunktionen, 

speciellt om den är ljudbaserad kan störa människor som lever i närheten av vindkraftverken: 

[D]är folk kanske rör sig så är det att… det är ju inte så himla trevligt med de här 

larmsystemen går igång o tjuter tycker jag. Det är en annan aspekt på det som ingår i 

vindkraftsprövningen liksom hur det påverkar människor och folk som rör sig i områdena. (M1) 

[L]jud kan vara någon slags auditoriell nedskräpning för människor boende i området kan 

ogilla mycket (P2) 

[D]et är något som man behöver tänka på, igen, om det är många fåglar och många helikoptrar 

i området så får man problem med grannarna, ljud (P4) 

När det gäller avstängningsfunktionen så är inställningen bland respondenterna generellt ganska 

positiv, men bland respondenter från industrisidan finns det några reservationer. Dessa gäller, som 

diskuterats ovan om fågellokaler, det faktum att elproduktionen och den ekonomiska omsättningen 

minskar när vindkraftverken stängs av: 

[D]et behöver stängas av varje dag och man måste beräkna vad det innebär ekonomiskt och 

tekniskt och hur man kan förbättra det (P1) 

[P]å grund av att vi har ett bofast bestånd av örnar, det var en av huvudorsakerna till att vi inte 

gjorde avstängningsdelen, därför att vi är rädda för att utlösa avstängning för ofta (P2) 

Jag menar om avstängning skulle vara för ofta då skulle systemet kosta mer än vinsten med det 

(P5) 

Inventering  

Kategorin ”inventering” syftar, som namnet anger, på att fågelskyddssystem kan användas för 

att inventera fågelaktivitet i ett område. Potentialen med denna typ av användning lyfts fram 

av både systemutvecklare och projektörer:  

[Namn på fågelskyddssystem] kan till exempel användas endast för övervakande uppgifter och 

kan ge en kvantifiering av fågelaktivitet i området (S1) 

[N]är man har ett verktyg…som kan följa noggrant och upptäcka fåglar då har man kapasitet 

att göra mycket mer noggranna innan byggnation… innan utbyggnadsundersökningar för 

vindparksplatser för att kartlägga i någorlunda detalj fågelaktivitet på platsen och därmed 

räkna med detta i de ekonomiska beräkningarna (S2) 

[O]m det är ett stort område och man samlar vinddata för minst ett år, det kan vara 2 till 3 år, 

då kan man också samla örnbeteende under samma tid (P1) 

[O)m man är på en plats som är öppen men det finns en hög risk för kollision då skulle jag 

rekommendera ett system som detta … Jag vet inte men på den extrema sidan av vindparken 
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kanske … före man börjar att planera ett projekt man bör kolla dessa saker, före man lägger 

ner en massa pengar och energi… (P4) 

Även en av respondenterna från intresseorganisationerna ser inventering som ett möjligt 

användningsområde för fågelskyddssystem: 

[D]en andra biten där det känns lämpligt att använda de här systemen är ju då att undersöka 

vilka fåglar som rör sig på platsen … de här kamerorna kan ju ganska uppenbarligen användas 

bra på det sättet vilket skulle vara fördelaktigt sådana platser där man behöver lägga ner 

väldigt mycket tid för att få en överblick på vilka fåglar som rör sig och så vidare. (N1) 

Utöver denna respondent är det ingen annan från intresseorganisationerna, myndigheterna 

eller från den juridiska sidan som diskuterar inventeringsmöjligheten. Det framkommer alltså 

inga uppenbara motsättningar mot att använda fågelskyddssystem för inventering och, bland 

dem som diskuterar inventeringsmöjligheten, så anses fågelskyddssystem ha potential för 

detta användningsområde. 

Allmän, extra skyddsåtgärd 

Några av respondenterna från myndigheter och intresseorganisationerna nämner i intervjuerna 

att användningen av fågelskyddssystem skulle kunna vara bra att införa vid alla 

tillståndsgivna vindkraftsetableringar, oavsett risknivån för påverkan på fågel: 

[D]et vore ju bra egentligen om det fanns på alla vindkraftverk. Nu testar vi egentligen i olika 

prövningar… men jag tänker att kan man minska risken för kungsörnar så mycket som möjligt 

på egentligen alla som finns så vore ju det fantastiskt bra. (M1) 

Jag tänkte att i vetskap om det finns till exempel örn i närheten av vindkraftspark som ska 

etableras så är det väl alltid någon form av skyddssystem bra. (M2) 

[V]i ser i första hand att man skulle använda de här… egentligen som en extra 

försiktighetsåtgärd när man har kommit fram till att det är tillåtligt att placera vindkraftverk på 

en plats. Då finns det såklart fortfarande kvar en effekt. Det kan ju finnas både örnar och andra 

fåglar som man ändå ser att det kan vara en påverkan men den är inte så stor att man kan avslå 

vindkraftverken. Och på de platserna så är det givetvis bara en vinst för fåglarna att installera 

ett sådant system. (N1) 

En myndighetsrepresentant föreslår även att det eventuellt skulle kunna vara intressant i 

vindkraftsparker att använda fågelskyddssystemen som en preventiv åtgärd för att säkerställa 

att det ”i områden där det inte finns fågel, att det ändå är skydd, så att de inte bosätter sig 

närmare och sådant där” (M5). 

Från industrihåll tycker dock några av respondenterna (S1, P2, P3, P4) att systemen inte är 

nödvändiga överallt, och det nämns att det inte alltid kan motiveras iförhållande till kostnaden 

för systemet: 

[P]rojektörer är inte mycket intresserade av att myndigheter lägger in dessa saker som krav, 

därför att det är dyrt och om man också lägger till avstängningsmodeller då kommer man att 

förlora produktion (P2) 
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[O]m man bedömer att vad man försöker göra med ett vindkraftverk, eller med vindkraft, och 

jämför det med en potentiell kollision med en fågel eller två, om man viktar det anser jag att 

fågelskyddssystem är värdelösa … Jag skulle säga, de (är) inte värda pengarna som man 

spenderar (P4) 

Det finns alltså ett intresse från myndigheter och intresseorganisationer att fågelskyddssystem 

införs som ett allmänt, extra skydd vid vindkraftsutbyggnad, men i praktiken så kan en 

rimlighetsavvägning behöva göras för detta, bland annat gällande hur stor extrakostnad detta 

skulle utgör för projektörerna. 

Skydd vid fellokalisering 

Skydd vid fellokalisering gäller användning av fågelskyddssystem i vindkraftsparker som fått 

tillstånd av myndigheterna, men där det efter att vindkraftverken byggts visat sig att 

oförutsägbart många fåglar kommer till skada på grund av parken. Vindkraftslokaliseringen är 

alltså lagmässigt korrekt, men den oförutsedda effekten på fåglarna har visat sig vara i 

konflikt med fågelskyddskraven. För att minska den negativa effekten på fåglarna i en sådan 

situation, utan att äventyra vindkraftsprojektörernas ekonomiska investering, lyfter 

respondenter från samtliga grupper (M3, J2, N2, N3, P6) att fågelskyddssystem används. 

Respondenter från juridik sidan och intresseorganisationerna uttrycker det såhär: 

[D]et första jag kommer att tänka på [gällande användning av fågelskyddssystem] är ju att 

reparera en gjord fellokalisering. Har du byggd en vindkraftspark så har du satsat bra mycket 

pengar. … Då är frågan ska man ålägga verksamhetsutövaren att ta ner eländet och ta de här 

förlusterna på massa miljoner eller ska man tillåta att man reparerar den möjliga 

fellokaliseringen med ett sådant system (J2) 

[H]är har man fått tillstånd, man har gjort en miljöprövning men det visar sig att det dör örnar. 

Då måste man vidta åtgärder, inte bara för god vilja utan att man är skyldig enligt lag. Och då 

skulle ju till exempel ett sådant system där man tillåter verken att fortsätta producera el men de 

måste ha ett system installerat som gör att de stängs av så fort det närmar sig en örn, eller vad 

det nu kan vara. (N2) 

Respondenterna från intresseorganisationerna understryker dock att fågelskyddssystemen 

enbart ska ses som en tillfällig eller akut åtgärd: 

Första åtgärden är att stänga av verken och utreda och nummer två är att initiera en plan för 

nedmontering. Men om vi ändå kommer fram till att man ska installera ett sådan här under 

övergångsperiod innan verken monteras ner. (N2) 

Vi har råkat bygga på en plats och vi kan inte riktigt flytta dem ännu för att det är för dyrt eller 

för att vi… man inte vill eller någonting och då kan… vi måste göra någonting åt ett akut läge. 

Vi testar det här nu. (N3) 

Vidare nämner projektören som uttryckt sig i sammanhanget (P6) att denne inte tror att det 

finns speciellt många platser där denna typ av användning skulle bli aktuellt, men fortsätter 

ändå med att säga att Näsudden på Gotland kanske skulle kunna vara ett sådant ställe. 
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Användning på Gotland 

Eftersom att det här projektet har specifikt fokus på samexistens mellan örnar och vindkraft 

på Gotland, bör avslutningsvis något nämnas här om vad respondenterna tycker om att 

använda fågelskyddssystem specifikt på Gotland. Att det finns en skillnad i örnbeståndens 

täthet mellan det svenska fastlandet och Gotland – örnbeståndet är tätare på Gotland än på 

fastlandet – är en sak som nämns av respondenter från industrin och myndigheter såväl som 

intresseorganisationerna (P1, M2, M3, N2). Vad denna skillnad innebär för 

vindkraftsutbyggnaden och användning av fågelskyddssystem skiljer sig dock mellan 

respondenterna. En industrirespondent (P1) påpekar att det täta örnbeståndet skulle kunna 

innebära att det inte är problematiskt om några örnar skadas eller dör av vindkraft på Gotland. 

En myndighetsrespondent (M2) resonerar det är just vid täta bestånd av hotade fågelarter som 

fågelskyddssystem skulle kunna bli användbart. Som kontrast till dessa uttalanden tror dock 

tre respondenter (M3, N2, N3) att det faktum att örnbestånden är så täta på Gotland skulle 

innebära att vindkraftverken skulle behöva stå avstängda en stor del av tiden. Detta antagande 

gör att en av respondenterna blir misstänksam till varför vindkraftsprojektörer överhuvudtaget 

skulle vilja installera fågelskyddssystem på Gotland: 

Skulle man installera det här på Gotland, på befintliga verk. Då skulle vindindustrin inte 

förespråka det här. Och verken skulle stå still i princip hela tiden, eller alldeles för stor del. 

Och det gör ju att det här är bara en metod för att få myndigheter att gå med på 

utbyggnadsidéerna som bolagen har. Att få igenom sina projekt. Skulle deras system vara så 

effektiva som de påstår skulle det innebära att verken står still. Och det skulle inte någon 

föreslå i förväg, att man bara har en produktion av vind kanske 10 % under ett år. (N2) 

Sammantaget så speglar kommentarerna om Gotland till viss del diskussionen om permanenta 

fågellokaler.  

4.4 Fokusgruppsresultat 

Resultaten från fokusgruppsdiskussionen om fågelskyddssystem stöder i mångt och mycket 

resultaten från intervjuerna. Inledningsvis kan det exempelvis nämnas att, precis som under 

intervjuerna, dök frågan upp angående hur stort problemet med kollisioner mellan vindkraft 

och örnar egentligen är samt huruvida det överhuvudtaget är ett problem. Som en kommentar 

till detta nämndes det att det kanske inte är så många fåglar som dör idag vid vindkraftverk 

(det finns dock större lokala effekter i vissa fall), men att potentiell fågeldöd ändå är ett 

problem för industrin när det gäller att få tillstånd. En annan kommentar i sammanhanget var 

att man bör ha i åtanke att det inte enbart är kollisioner som påverkar fågelskyddet, och att 

hela påverkan av vindkraftprojekt på fågellivet måste beaktas. 

4.4.1 Användningsområden för fågelskyddssystem 

När det gäller användningsområden för fågelskyddssystem menar fokusgruppsdeltagarna att 

kärnfrågan, och det primära användningsområdet, är om systemen går att använda för att öka 

arealen byggbar mark för vindkraft. Det vill säga huruvida systemen kan möjliggöra 

utbyggnad av vindkraft på platser där det utan systemen skulle kunna finnas konflikter med 

örnar. En förutsättning för att detta ska kunna göras sägs under diskussionen vara att örnarnas 

livsmiljöer inte får påverkas negativt. Det påpekas även att det kommer att behövas mer 
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kunskap om denna aspekt för att kunna avgöra hur nära vindkraften kan lokaliseras fåglarna 

utan att det blir någon påtaglig störning. Om man ska frångå dagens praxis med 2 km-

buffertzoner runt fågelbon, till förmån för mer skräddarsydda områdeslösningar med 

fågelskyddssystem, måste det även, enligt en deltagare, tas med i beräkningen och förberedas 

för att fågelhabitat ändrar form över tid. Dessa utredningsfrågor får sammantaget en annan 

deltagare att fundera om det kanske kan vara diffust, kostsamt och även problematiskt att 

undersöka frågor kring varje habitat, och eventuell påverkan, på detta sätt, samt att det kanske 

är enklare i jämförelse att hantera buffertzoner i projekteringen. 

Ett antal alternativa användningsområdet för fågelskyddssystemen, som även nämnts under 

intervjuerna, diskuterades också. Det nämndes bland annat att systemen kunde använda för 

inventering av områden under projekteringsfasen samt i situationer där det vid 

tillståndgivningen bedömts vara små risker för kollision på en plats, men där man sedan 

kunnat bevisa risker på platsen. Däremot uttrycktes tveksamheter till att använda 

fågelskyddssystemen som en allmän, extra skyddsåtgärd på vindkraftverk. Användningen av 

systemen bör istället prövas från projekt till projekt. Ytterligare ett användningsområde som 

nämndes var att inspelade filmer från fågelskyddssystem kan lämnas in till 

tillsynsmyndigheter för att projektörer tillsammans med dessa ska kunna göra bedömningar 

om fågelsituationen i vindkraftsområdet. 

4.4.2 Förutsättningar för användning av fågelskyddssystem 

I förhållande till användning av fågelskyddssystem diskuterades även ett antal olika 

förutsättningar för denna användning, nämligen systemens funktioner, systemtestning samt 

myndighetsbedömning av möjligheten att använda systemen. 

Ett generellt önskemål från industrin gällande systemfunktioner är att fågelskyddssystemen 

ska ha god precision när det gäller att upptäcka fåglar, att vindkraftverken bara ska stängas av 

när det verkligen behövs samt att systemen ska vara billiga. Relaterat till detta diskuterades 

bland annat hur lång tid systemen kan förväntas stänga ner vindkraftverken. En annan fråga 

som var av intresse för mötesdeltagarna var huruvida fåglar kan tänkas vänja sig vid 

systemens varningssignaler och därmed göra systemen ineffektiva. Detta är aspekter som kan 

behöva studeras vidare innan fågelskyddssystemen blir attraktiva på marknaden och godkända 

av tillståndsmyndigheter. 

När det gäller systemtestning uttrycktes det från industrihåll under gruppdiskussionen en vilja 

till att testa fågelskyddssystemen i egna vindkraftsparker, men det fanns även en upplevelse 

av att det är problematiskt att få tillstånd till denna typ av test. Industrirepresentanterna 

efterlyste även bidragsmöjligheter för testverksamheten. Vidare uttryckte man även ett behov 

av att få mer klarhet kring vilken typ av test som behöver göras, vem som ska utföra dessa, 

samt hur dessa test behöver dokumenteras. Från myndighetshåll poängterade man i 

förhållande till detta ämne att även om alla iakttagelser av fågelskyddssystemens prestationer 

är intressanta, så krävs det ett stort underlag för att det vetenskapligt ska kunna fastställas 

något kring systemets funktion och eventuella påverkan på fåglar. 
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Angående myndighetsbedömningen sades det på ett generellt plan från myndighetshåll att 

myndigheter yttrar sig i specifika ärenden när det kommer till förfrågningar kring vindkraft 

och fågelskyddssystem, men att det ytterst är domstolarna som fattar beslut om systemen går 

att använda. När det gäller myndighetsyttranden om vindkraftsprojekt i örnområden sägs 

dessa fåglar ges ett starkt skydd i lagen och det därmed är viktigt att mildra effekterna på dem 

genom att förhindra situationer där arter starkt hotas. Yttranden gäller lokalisering och 

verksamhetens påverkan på fågelskyddet som helhet – inte bara kollisionsrisk och 

skyddsåtgärder emot denna risk. Lagstiftningen är enligt myndighetsrepresentanterna 

utformad så att det inte går att urskilja en enskild fråga i förhållande till fågelskydd (så som 

kollision), utan man måste beakta påverkan på hela livsmiljön. Från myndighetshåll 

understryker man att det inte handlar om någon form av nolltolerans gällande 

vindkraftsprojekt (tvärtom arbetar man även för att främja vindkraftsutbyggnad), utan det 

handlar snarare om att få ner påverkan generellt på så låg nivå att den kan anses acceptabel.  

5. Kompensation 

För arter med en låg reproduktionstakt och med minskande populationer är mänskligt 

orsakade dödsfall, exempelvis på grund av habitatförlust, förorening och försämrade 

förutsättningar, ett av de största orosmomenten (Kagan 2016; Nadjafzadeh et al. 2012). 

Målsättningen i följande text är att lyfta fram olika orsaker som bidrar till dödfall hos örnar 

samt att diskutera hur dessa faktorer kan motverkas genom kompensationsåtgärder. 

Miljömässig kompensation, som det definierats enligt Cole & Dahl (2013), ”syftar på 

tillhandahållande av miljömässiga resurser för att kompensera skador på miljön.” Målet är att 

”fungera som en motvikt till ogynnsamma ekologiska effekter av storskaliga 

utvecklingsprojekt” (Cuperus et al. 2002). Den ekologiska kompensationsprincipen (ingen 

nettoförlust) har som målsättning att ”främja inflytandet av naturskyddsintresset vid 

beslutsfattande om storskaliga utvecklingsprojekt samt fungera som en motvikt till ogynnsam 

ekologisk påverkan av sådana projekt vid implementering” (Cuperus et al. 2002). 

I relation till skadelindringshierarkin (se figur 5) är kompensation, i dagsläget, en åtgärd som 

ska används först efter att en verksamhet har fått tillstånd, dvs. avsikten är inte att 

kompensationsåtgärder ska kunna vara ett sätt att få tillstånd till en verksamhet på en ur 

artskyddssynpunkt olämplig lokalisering. Denna fråga kommer att diskuteras mer ingående i 

nästa sektion. 
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Figur 5: Kompensationsåtgärdernas plats i skadelindringshierarkin. 

I följande text presenteras först översiktligt vad Naturvårdsverkets (2016a) policy gällande 

kompensationsåtgärder, samt två rättfall där kompensationsåtgärder diskuterats. Efter detta 

diskuteras olika riskfaktorer som hotar örnar och som härstammar från mänskliga aktiviteter, 

samt förslag på olika typer av kompensationsåtgärder som skulle kunna hantera dessa risker. 

5.1 Naturvårdsverkets kompensationspolicy 

Enligt skadelindringshierarki ska negativa effekter av en verksamhet i första hand undvikas 

och begränsas, exempelvis genom en lämplig lokalisering och anpassning av verksamheten 

samt genom att vidta olika skyddsåtgärder. Det är först efter dessa åtgärder som kompensation 

blir aktuellt i de fall skadan fortfarande återstår. Denna turordning har även lagligt stöd i 

miljöbalken, men huruvida förslag om kompensationsåtgärder kan vägas in i bedömningar om 

en verksamhet är tillåtlig eller inte, är inte helt självklart utifrån balkens utformning och dess 

förarbeten. Naturvårdsverkets tolkning på område, som de tror bäst tillgodoser miljöbalkens 

mål och syfte och som de anser har stöd i Mark- och miljööverdomstolens uttalanden
12

, är 

dock att kompensationsåtgärderna inte får vägas in i tillåtlighetsbedömning av en verksamhet: 

”När en lämplig plats har valts och alla rimliga skyddsåtgärder, anpassningar och 

återställningsåtgärder föreslagits ska prövningsmyndigheten bedöma om verksamheten eller 

åtgärden kan befaras medföra skada eller olägenhet av sådan betydelse att den ska förbjudas (2 

                                                           
12

 MÖD 2014-06-18, M 7307-13 och M 11820-13 samt MÖD 2016-02-03, M 2114-15 
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kap. 9 § MB). Först efter att prövningsmyndigheten bedömt att verksamheten eller åtgärden kan 

tillåtas aktualiseras frågan om kompensationsåtgärder. Om påverkan från åtgärden eller 

verksamheten inte kan begränsas i tillräcklig utsträckning för att tillgodose miljöbalkens krav 

för att tillåta verksamheten bör kompensationsåtgärder inte läggas till grund för ett beslut att 

lämna tillstånd eller dispens. Ansökan bör instället avslås.” (Naturvårdsverket, 2016a, sid 43) 

Kompensationsåtgärder ska alltså inte, utifrån Naturvårdsverkets tolkning av lagen, diskuteras 

tillsammans med olika försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kan bli aktuella när man 

exempelvis bedömer om en verksamhet är i konflikt med artskyddsförordningens 

förbudsprinciper. I handboken säger Naturvårdsverket även att kompensation inte kan vara ett 

skäl till dispens från AF, eller ersätta eller försvaga de krav som ställs på dispens i denna. 

När det gäller kompensationsåtgärdernas utformning bör dessa utgå från ”den skada (risk för 

skada) som kvarstår efter att åtgärder för att undvika och begränsa negativ påverkan till följd 

av den aktuella verksamheten eller åtgärden vidtagits” (Naturvårdsverket, 2016a, sid 61). Två 

generella riktlinjer lyfts fram: principen om ”lika för lika” och kravet på additionalitet. ”Lika 

för lika”-principen innebär att det är de specifika naturvärden eller ekologiska funktioner som 

påverkas negativt som bör återskapas genom kompensationsåtgärderna. Kravet på 

additionalitet i sin tur handlar om att kompensationsåtgärden bör bidra med reell 

naturvårdsnytta, genom att öka eller upprätthålla naturvården på en viss plats, samt att den 

inte ska bestå av åtgärder som ändå hade genomförts. 

I praktiken består kompensationen, enligt Naturvårdsverket, främst av åtgärder för 

nyskapande, restaurering, skydd och/eller skötsel av ett område. Genom dessa åtgärder är 

tanken att direkt höja områdets naturvärden, att indirekt skapa förutsättningar för naturliga 

processer att bidra till denna utveckling, eller att hindra en negativ utveckling för 

naturvärdena. 

Naturvårdsverket skriver att omfattningen på kompensationsåtgärderna, och därmed 

kostnaderna, bör främst utgå ifrån vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 

miljöbalkens mål om en hållbar utveckling av miljön. Avväganden bör dock även göras dels 

utifrån vad som är ekonomiskt rimligt i förhållande till verksamheten, dels utifrån hur känsligt 

området i fråga är (högre krav kan ställas på redan mycket belastade områden). 

När det gäller lokaliseringen av kompensationsåtgärderna säger Naturvårdsverket generellt att 

detta bör utgå ifrån målet med kompensationen, men att det oftast är rimligt att vidta 

åtgärderna nära den plats där den negativa påverkan skett för att kunna upprätthålla de lokala 

naturvärdena. Detta närhetstänk gäller speciellt för hotade arter där det finns risker för att 

lokala populationer missgynnas. Naturvårdsverket nämner dock att undantag kan göras till 

detta förhållningssätt om det finns någon form av övergripande planering, exempelvis i 

kommunala översiktsplaner eller regionala handlingsplaner, som utifrån regional 

populationskunskap pekar på att större naturvårdsnytta kan fås genom insatser på en annan 

plats än det ursprungliga intrånget. 

Slutligen, angående tidsdimensionen för kompensationsåtgärderna, så säger Naturvårdsverket 

att detta bör utgå ifrån hur länge den negativa påverkan kvarstår. Det vill säga om påverkan 
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avtar snabbt över tid kan det eventuellt räcka med en engångsinsats, medan det kan behövs 

åtgärder över en längre tid om den negativa påverkan är mer permanent. 

5.1.2 Rättsfall 1: Klinthagen (25 januari 2016, mål nr M 11317-14) 

Nordkalk AB ansökte om tillstånd för befintlig och expanderad mineralutvinning vid ett 

kalkbrott i Klinthagen på Gotland. Utvinningsplatsen ligger i anslutning till två Natura 2000-

områden. Svartfläckig blåvinge och Appolofjärilen ansågs som nyckelarter i området som 

skulle exploateras och ett av de huvudsakliga hoten mot arterna är fragmentering av habitat. 

Mark- och miljödomstolen avvisade Nordkalks ansökan om dispens från 

artskyddsförordningen. Nordkalk fick dock brytningstillstånd, men med det nya villkoret att 

de skulle vidta skyddsåtgärder i form av skötsel- och restaureringsåtgärder för fjärilsarterna 

vid fastigheten i konsultation med länsstyrelsen. Nordkalk har vidtagit speciella 

restaureringsåtgärder för att försiktigt röja vegetation 2 km från området för att öka antalet 

fjärilar, främja genetisk spridning och länka samman lokaler med fjärilar som var isolerade 

vid tiden för den rättsliga prövningen. 

5.1.3 Rättsfall 2: Östersund, (16 februari 2015, Mål M 2630-14) 

Sveriges Ornitologiska förening överklagade den dispens från artskyddsförordningen som 

Örndalen Exploatering AB beviljats av Jämtlands länsstyrelse för att anlägga en 

skidanläggning i ett område med kungsörnsbon. Mark- och Miljödomstolen upphävde 

länsstyrelses beslut om beviljande av dispens. Saken överklagades till Mark- och 

miljööverdomstolen som i sin tur avslog överklagan. Mark- och Miljödomstolen samt MÖD 

ansåg att dispens inte kunde ges eftersom ökad sysselsättning och rekreation inte ansågs vara 

av allmänt tvingande intresse. (se i sektion 4.2.3 för vidare diskussion om se vindkraft och 

dispens från AF).  

Företrädare för Örndalen Exploatering AB ville kompensera påverkan på örnarna med att 

anlägga konstgjorda plattformar för födosök men det ansågs att trots dessa 

kompensationsåtgärder skulle exploateringen innebära en negativ påverkan på 

kungsörnspopulationen. Tillståndsansökan avslogs med motiveringen att den valda platsen för 

exploateringen var olämplig och inte uppfyller de krav som ställts i 2 kap 6 § Miljöbalken. 

5.2 Riskfaktorer 

Örnar anses vara känsliga arter när riskfaktorer ska fastställas vid exploatering. Örnar har en 

låg tillväxttakt och blir könsmogna sent, vilket leder till sämre förutsättningar att kompensera 

för en minskande populationsstorlek (Walker et al. 2005). 

5.2.1 Kollisioner med tåg 

Statistiskt sett är kollisioner med trafik den främsta dödsorsaken för örnar i Sverige (Ottvall & 

Green, 2016; Vindval, 2017). Även om denna riskfaktor utgör det största bidraget till 

mortalitet bland örnar i Sverige skulle ett undvikande av kollisioner med tåg kräva ett till 

synes fruktlöst arbete med att ständigt inspektera järnvägar för att upptäcka och förflytta 

djurkroppar. Detta för att örnar inte ska använda kadaver som föda och därmed utsättas för 

risken att kollidera med tåg. 
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5.2.2 Elstötar 

Elstötar är en av de främsta av människan inducerade orsakerna till mortalitet bland fåglar. 

Större rovfåglar, exempelvis örnar, är till följd av ett bredare vingspann mer utsatta än mindre 

fåglar för risken att komma i kontakt med strömförande komponenter (Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007). På Gotland är 60 % av dödsfallen bland kungsörnar orsakade av elstötar från 

kraftledningar och oisolerade transformatorer (Ottvall & Green, 2016). Orsak till att det höga 

antalet dödsfall är utformning av elstolpar och ledningar, väder, sikt vid elstolpar och 

ledningar, vingspann, samt ålder hos fågeln och dess erfarenhet (Mojica et al. 2009). 

Landskapsfaktorer som lockar rovfåglar till områden med kraftledningar kan vara hur 

vegetationen är beskaffad, täthet av bytesdjur och möjligheter till jakt (Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007). Incidenter där örnar förolyckas till följd av elstötar påverkas av åldern hos 

örnar och säsongsmässiga variationer i vädret. Balotari-Chiebao et al. (2015) och Dahl et al. 

(2010) har gjort bedömningen att ungfåglar är mindre utsatta för kollisioner än äldre 

artfränder. 

5.2.3 Blyförgiftning 

Rovfåglar löper stor risk att exponeras för bly på grund av att de är opportunistiska jägare som 

födosöker på skadat vilt och kadaver (Helander et al. 2009). Detta innebär en risk att örnar 

drabbas av blyförgiftning när de födosöker på jaktvilt som träffats av blyhaltiga kulor. Denna 

risk varierar beroende på säsong och jaktregler (Nadjafzadeh et al. 2012). En studie av 

Franson & Russel (2014) ger inga bevis för att utsatthet för bly gör dem predisponibla för 

andra former av dödlighet (exempelvis kollisioner eller elstötar). Denna studie motsägs av en 

annan studie där resultatet tyder på samband mellan låga halter av bly hos örnar och påverkan 

på deras rörelsemönster, vilket följaktligen gör dem mer utsatta för risken att kollidera med 

vindkraftverk (Ecke et al. 2017). 

5.2.4 Habitatförlust 

Biodiversitet och landskap förändras ofta och degraderas till följd av exploatering, som kan 

leda till fragmentering av habitat (The Environment Bank, n.d.). Örnar kan anpassa sig till 

habitatförluster genom att ändra sitt beteende (Singh et al. 2016). De behöver ofta modifiera 

sitt beteende vid födosök och val av bytesdjur för att anpassa sig till olika säsonger och 

tillgången på föda (Nadjafzadeh et al. 2012). Denna förmåga att anpassa sitt beteende vid 

födosök till följd av säsongsmässiga variationer kan också förekomma i områden där naturliga 

habitat förändrats till följd av exploatering, exempelvis anläggande av en vindkraftspark. 

5.2.5 Kollisioner med vindkraftverk 

Bakomliggande faktorer som orsakar kollisioner hänger ofta samman och kan sammantaget 

vara svåra att motverka till den grad att kollisioner kan förhindras helt. Vid vindkraftsparken 

Smøla minskade antalet lyckade häckningar när ett häckande par befann sig nära 

vindkraftverk, främst beroende på kollisioner och undanträngning (Balotari-Chiebao et al. 

2015). Vuxna fåglar utsattes för större risker, särskilt under våren, till följd av ökad 

flygaktivitet och revirstrider (Balatori-Chiebao et al. 2015). 
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5.3 Kompensationsprojekt 

5.3.1 Mål med kompensationsprojekt 

Att erbjuda miljömässiga vinster för örnpopulationer skulle kunna utgöra ett 

kompensationsprojekt. Målsättningen med varje projekt bör inkludera något av följande mål: 

ett minskat hot mot arten, förbättrade häckningsresultat eller förbättrade möjligheter till 

häckning (Cole & Dahl 2013). Alla restaureringsprojekt bör vara framgångsrika när det gäller 

att förbättra föryngringshastighet (av den eftersträvade ekologiska effekten), vara transparenta 

och kostnadseffektiva för området ifråga (Graham & Page, 2011). Kompensationsprojekt kan 

ha som målsättning att förbättra häckningsresultat, överlevnad hos flygga ungfåglar, 

undvikande av vindkraftverk och spridning till nya områden (Balatori-Chiebao et al. 2015). 

5.3.2 Att förebygga kollisioner med tåg 

Denna riskfaktor kan motverkas genom vinterutfodring (vilket innebär att foderstationer sätts 

upp) och genom ansträngningar att städa bort kadaver när tåg kolliderat med vilt (Helander 

1985). Ett sådant arbete skulle behöva ske i nära samarbete med tågoperatörer och ägare av 

järnvägar och möjligen också frivilliga som jobbar med fågelskydd. Tillstånd och 

säkerhetsutbildning skulle behövas för samtliga som deltar i ett sådant arbete för att förhindra 

ytterligare olyckor. 

5.3.3 Isolering av ledningar 

Om mortaliteten hos örnar till följd av elektriska stötar ska kunna begränsas behöver hänsyn 

tas till typiska beteenden hos örnar när nya elektriska installationer sker. Örnar har en tendens 

att sätta sig på stolpar (Cole & Dahl 2013). Ombyggnad av elstolpar med syftet att göra dem 

”fågelsäkra” är därför en lämplig kompensationsåtgärd. Strategisk placering av elstolpar, det 

vill säga att undvika habitat som används av örnar vid jakt och häckning är därför sannolikt av 

större betydelse än utformning av stolpar (Sergio et al. 2004; Lehman, Kennedy & Savidge 

2007). Master och stolpar intill öppna områden är bra platser för jakt och fungerar som 

”ekologiska fällor” för rovfåglar (Sergio et al. 2004). Därför bör ett första steg, enligt vad som 

föreslås av Cole & Dahl (2013) vara ett undvikande av kraftledningar och stolpar i känsliga 

områden, kompensationsåtgärder genom ombyggnad av stolpar så att de inte används för jakt 

samt isolering av kraftledningar. Resultatet från Mojica’s studie (n.d.) visade att förekomsten 

av vegetation vid eller över kraftledningar ledde till en signifikant reducerad mortalitet. 

Genom att ersätta toppmonterade isolatorer på korsande stålbalkar med hängande isolatorer 

(Cole 2011) kunde elstötar förebyggas. Det här är en typ av ombyggnadsåtgärd som 

genomförs genom att helt enkelt installera utrustning som isolerar ledande komponenter eller 

genom att gräva ner kraftledningar (Cole 2011; Cole & Dahl 2013). 

5.3.4 Utfasning av bly  

Ammunitionskulor utan bly ger samma effekt som traditionella kulor med en kärna av bly 

(Thomas & Guitart 2016). Därför, som ett led i att motverka blyförgiftning, borde 

tillhandahållande av ammunition utan bly och utbildning om den skada som blyammunition 

orsakar på ekosystemet ske i lokalsamhällen där blyförgiftning av örnar är ett problem. 
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Vinterutfodringsprogram där icke-kontaminerade djurkroppar läggs ut kan också bidra i ett 

förebyggande arbete mot blyförgiftning (Helander 1985). 

5.3.5 Anläggning av plattformar för födosök 

Ett potentiellt kompensationsprojekt kan vara konstruktion av plattformar i skogskanter 

(Graham & Page, 2012). Denna kompensationsåtgärd kan motiveras med att jakt från 

utsiktsplatser är mer effektiv för rovfåglar än jakt genom spaning från luften (Nadjafzadeh et 

al. 2015). Etablerande av plattformar kan också vara lätt att ta efter på andra platser. 

5.3.6 Ersättande av habitat 

Habitat Banking, som definierat i den här studien, är en åtgärd som vidtas för att säkerställa 

att exploateringar gottgör påverkan på ekosystemet (The Environment Bank, n.d.). 

Kompensationsinsatserna för biologisk mångfald arbetar enligt principen "ingen nettoförlust" 

av biologisk mångfald och mer önskvärt, en "nettovinst” (Schoukens & Cliquet 2016). 

Utmaningen, så som den beskrivs av Pöll et al. (2016) är att kunna avgöra när en 

habitatersättning eller ett restaureringsprojekt varit framgångsrikt. Kungsörnar föredrar 

hemområden som karakteriseras som öppna ytor (Ecke et al. 2016). En studie gjord av Walker 

et. al (2005) av populationer av kungsörn och vindkraftsparken Argyll, visade att örnar tycks 

undvika nybyggda vindkraftsparker genom att istället röra sig i andra områden. Trädfällning i 

ett område nära vindkraftsparken var en metod som implementerades och där fler örnar 

observerades i det avverkade området än tidigare då området var bevuxet med skog. 

Resultaten från denna studie stödjer hypotesen framlagd av Ecke et al. (2016) att 

kalavverkade områden är ett viktigt habitat för örnar i brukade skogar. 

5.3.7 Vinterutfodring 

En metod som bevisligen höjde överlevnadstalen under vinterhalvåret för havsörn i Sverige 

var stödutfodring (Helander 1985). Programmet genomfördes i centrala och södra Sverige, där 

100 utfodringsstationer etablerades. Mellan 100 och 140 ton mat distribuerades till 

utfodringsplatserna. Tack vare ökad överlevnad hos ungfåglar kunde man dra slutsatsen att 

populationen utmed Östersjökusten stabiliserades (Helander 1985). Vintrarna på Gotland 

anses vara milda och marken är normalt snötäckt mellan 2 och 3 månader (Högström, Wiss & 

Visby 1992). Mortaliteten verkar vara störst vintertid, vilket är en anledning att rikta åtgärder 

mot yngre populationer under denna årstid. 

5.4 Intervjuresultat 

Den första delen av dessa resultat baseras på intervjuer genomförda med svenska 

fågelexperter (respondent 1 och 2), där fokus är kompensation i den svenska kontexten. 

Informationen som erhölls från respondent 3, som är en amerikansk fågelexpert, används som 

ett jämförande exempel från ett land där man redan tillämpar kompensationsåtgärder i 

förhållande till vindkraft och örn. 

På en övergripande nivå är bägge respondenter överens om att en snabb utbyggnad av 

vindkraft kan innebära ett hot mot dagens fågelspopulationer, i synnerhet dem som är 

rödlistade som sårbara eller hotade (exempelvis örnar i Sverige). Respondenterna såg också 
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konflikten mellan vindkraft och fåglar som ett problem för fortsatt vindkraftsutbyggnad och 

fågelskydd.  

Min oro gäller hur det kan vara möjligt att bygga ut vindkraft i en skala som är i 

överensstämmelse med politiska mål och enligt demokratiska riktlinjer … samtidigt som 

vi också kan lägga till det antal örnar som vi skulle vilja ha. (Respondent 2) 

Om vi följer lagens ramverk när det gäller fågelskydd hela tiden och i samtliga fall och 

verkligen följer regelverket bokstavligt är all utbyggnad mer eller mindre omöjlig. 

(Respondent 2) 

Hur som helst, förutom vindkraft, identifierade de ett antal andra faktorer med en större 

påverkan på dödlighet hos örnar än vindkraft, så som elstötar från kraftledningar, (båda 

respondenterna) blyförgiftning (båda respondenter) eller kollisioner med trafik och tåg. 

(Respondent 2). Båda respondenter lyfte fram att projekt för att kompensera dödlighet till 

följd av vindkraft kan vara ett sätt att balansera dödligheten mellan olika områden. För att 

detta ska var möjligt ansåg dock respondent 2 att det är viktigt att etablera effektiva och 

juridiskt lämpliga kompensationsmetoder som minimerar påverkan på örnpopulationer.        

Det finns ganska många örnar på Gotland men ganska… färre örnar på fastlandet, om 

… du investerar pengar och gör ansträngningar för att minska dödligheten på 

fastlandet så skulle detta så att säga ge en större effekt. (Respondent 2) 

Du har en viss form av dödlighet orsakad av människor och det är klart att i teorin är 

det möjligt att tillåta en något högre dödlighet i ett av dessa fall så länge som du 

faktiskt kan reducera dödligheten från de andra. (Respondent 2) 

5.4.1 Föreslagna kompensationsåtgärder 

Användande av kompensation som en metod för att få tillstånd till vindkraftsutbyggnad är inte 

en vanlig företeelse i Sverige även om vissa förslag har framförts under senare år med 

ambitionen att reducera den påverkan som specifika/olika aktiviteter har på djurpopulationer 

eller för att stimulera populationstillväxt (Respondent 1 och 2). Potentialen för att använda sig 

av kompensationsåtgärder är lovande enligt respondent 2. För att illusterera denna potential 

beskrev bägge respondenter ett exempel: Under 1970-talet etablerades ett 

stödutfodringsprogram vintertid för att värna det begränsade antalet havsörnar på fastlandet i 

Sverige. Programmet hade som målsättning att förse havsörnar med icke förorenat kött. Enligt 

bägge respondenter blev programmet en succé och örnpopulationen ökade kraftigt.     

Av dessa skäl förslår bägge respondenter samma typ av stödutfodringsprogram för att 

kompensera dödlighet hos örnar eller habitatförlust orsakad av vindkraftsutbyggnad: 

Ytterligare en idé för att gynna örnar vore att utfodra den. … Jag tror att åtminstone 

vintertid skulle detta kunna gynna örnarna (Respondent 1) 

Att erbjuda vinterutfodring, jag menar att lägga ut djurkroppar som örnar kan äta i 

områden som är belägna på ett säkert avstånd från vindkraftsparker som ett sätt att 

försök att minska antalet örnar som förökar sig i anslutning till vindkraftsparker.     

Ett annat förslag från respondenterna handlar om risken att örnar dödas till följd av elstötar 

kan motverkas genom enkla tekniska lösningar så som att isolera elstolpar eller att gräva ned 

kraftledningar.  
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Du måste isolera kraftledningar… du måste hitta de mest strategiska platserna, 

strategiska delar av elledningar där du kan göra detta. (Respondent 2). 

När det kommer till dödlighet till följd av elstötar… det finns en kostnad men rent 

tekniskt är det ganska enkelt … du kan antingen gräva ned ledningen så att du inte har 

dem i luften alls eller… du kan isolera (Respondent 2) 

Utöver nämnda åtgärder nämnde bägge respondenter anläggande av plattformar för 

bobyggande eller födosök. Specifika exempel i Sverige; på Gotland och i Dalarna, nämndes. 

När det gäller blyförgiftning föreslog bägge respondenter att en utfasning av jaktammunition 

med ett innehåll av bly kan leda till friskare fåglar, men en sådan åtgärd skulle behöva ske i 

överenskommelse med Svenska Jägareförbundet. Vidare tog respondent 2 upp bortforsling av 

trafikdödat vilt som en möjlighet att förhindra att örnar dödas av lastbilar och tåg. Respondent 

2 ser detta som ett sätt att kompensera på en annan plats än var påverkan sker. Både 

respondenterna stödjer ett sådant tillvägagångssätt.  

Sammanfattat omfattar respondenternas förslag till kompensationsmetoder stödutfodring, 

isolering av kraftledningsstolpar, nedgrävning av elkablar, plattformar för bobyggande och 

jakt, utfasning av ammunition innehållande bly samt bortforsling av trafikdödat vilt från vägar 

och järnvägar.  

5.4.2 Juridiska aspekter 

Enligt bägge respondenter borde det juridiska ramverket i Sverige som rör 

kompensationsåtgärder ses över. De anser att dagens regelverk inte tar hänsyn till en 

population som helhet utan fokuserar på individer.  

Jag skulle vilja se att det juridiska ramverket i större utsträckning tog hänsyn till… 

helhetsbilden och i ett större perspektiv… men dagens regelverk är i stor utsträckning 

fokuserad på individen, den enskilda örnen eller örnpar i ett specifikt område och inte 

så mycket på örnpopulationen som sådan. (Respondent 2) 

Vidare påpekar bägge respondenterna att kompensationsåtgärder i dagsläget bör vidtas inom 

projektområdet, istället för att implementera dessa i en större geografisk kontext. Enligt 

respondent 2, tillåter lagen genomförande av kompensationsåtgärder för habitatförluster i en 

större geografisk skala, men är samtidigt inte tillämpbar när det gäller kompensationsåtgärder 

för dödlighet. Respondenten tillägger: 

Jag tycker inte att det system vi har nu är ett särskilt bra system, jag anser att det skulle 

vara tillåtet att faktiskt göra direkt kompensationsåtgärder… att tillåta en viss dödlighet 

i några fall samtidigt som du reducerar andra orsaker till dödlighet. 

Sammanfattat är uppfattningen hos bägge respondenter att dagens regelverk bör anpassas 

både med anledning av att det faktum att detta är fokuserat mot individer istället för 

populationen som helhet, men också därför att kompensationsåtgärder (främst avseende 

dödlighet) inte är tillåtna utanför projektområdet. 

5.4.3 Fortlöpande analyser och planering  

Fortlöpande analyser av örnpopulationer inom projektområden anses som “mycket viktigt” av 

respondent 1 för att kunna veta hur effektiva potentiella kompensationsåtgärder är. 

Respondenten exemplifierar detta med att ta upp hur stödutfodring har följts upp med analyser 

av antalet lyckade häckningar per år. Uppföljande analyser pekas också ut av respondenten 

som ett naturligt sätt att öka kunskapen om vanor och beteende hos örnar: 



 

62 
 

Det kanske finns någon samstämmighet mellan populationsutvecklingen hos kaniner 

och hur framgångsrika örnar är när de födosöker och när det gäller häckningsresultat. 

(Respondent 1) 

Respondent 2 lyfter fram betydelsen av specifika mål när det gäller hur många individer av 

specifika arter vi ska ha i Sverige för att upprätthålla bärkraftiga populationer. 

Vi har inte specifika målsättningar eller mål när det gäller hur många individer av… av 

en given art vi ska ha i Sverige (Respondent 2) 

Biologin i detta är självfallet att för att i det långa loppet behålla en stabil 

populationsstorlek, kommer det alltid att finnas variationer … sedan har vi så att säga 

de biologiska gränserna (Respondent 2) 

Sammanfattat anses fortlöpande studier av örnpopulationer som ett värdefullt verktyg för att 

fördjupa dagens kunskap om specifika populationer, förenkla planeringsprocessen och studera 

effekten av kompensationsåtgärder. 

Box 1: Krav på kompensationsåtgärder gällande örnar och vindkraft i USA 

The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) pekar ut vindkraft som en av de dödsorsaker 

hos örnar som enligt respondent 3  

bekymret är inte bara vindkraft, det är dödlighet till följd av elstötar, blyförgiftning och 

bekämpningsmedel mot gnagare… detta är hotbilderna… så i kontext, är vindkraft bara 

en av dessa faktorer.  

Precis som i Sverige anses vindkraft vara en orsak till dödlighet hos örnar, även om den 

juridiska bakgrunden från de två länderna är ganska olika varandra. I USA kan tillstånd för en 

vindkraftsanläggning sökas inom ramen för ”Bald and Golden Eagle Protection Act, U.S.A., 

1962”. I enlighet med denna lag kan bolagen få tillstånd att ”oavsiktligt döda” en örn så länge 

bolaget utför åtgärder för att kompensera detta dödsfall. I dagsläget godkänns dock bara 

kompensationsåtgärder som rör dödlighet till följd av elstötar. 

Vi har en bevarandeplan för örn med vägledning för vind ... för att kompensera alla 

förutspådda dödsfall av kungsörnar genom kompensationslindring, vilket vid denna 

tidpunkt är att bygga om elstolpar som [USFWS] accepterar.(Respondent 3) 

Och hur är detta gjort? Hur beräknas kompensationen?  

Vi har tillgänglig vetenskapen som faktiskt kan dokumentera att om du bygger om X 

antal elstolpar så motsvarar Y antal sparade örnar. (Respondent 3) 

Det betyder att en vindkraftsprojektör kan uppskatta de oavsiktliga dödsfallen och 

kompensera det med att bygga om elstolpar. Dessa ombyggnader ska följa vägledningen i 

boken “Suggested practices for avian protection on power lines (2006)” av Avian Power Line 

Interaction Committee (APLIC). Vidare är enligt Respondent 3 en liknande matematisk 

metod som den som presenteras för ombyggnad av elstolpar under utveckling för 

blyförgiftning av American Wind Wildlife Institute. 
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6. Strategisk planering 

I den här sektionen kommer förslag om sätt att hantera fågelskyddsfrågor i förhållande till 

vindkraft med hjälp av strategisk planering att diskuteras. Till viss del är detta ingen nyhet. 

Redan idag hanteras en del natur- och fågelskyddsfrågor såväl som vindkraftsutbyggnad med 

hjälp av olika typer av planeringsinsatser. På nationell nivå finns till exempel de så kallade 

riksintressena som ger ett skydd för vissa olika nationella värden i planeringsprocessen, 

däribland naturskyddsintressen och vindbruksintressen. I de områden som pekats ut som 

riksintresse för dessa ändamål måste planerare och beslutsfattare säkerställa att intressena inte 

kommer tillskada vid ändrad markanvändning. På nationell och regional nivå finns även 

förvaltningsplaner för kungsörnar. Dessa planer är mer strategiska dokument än 

markanvändningsplaner, men de kan vara värdefulla underlagsdokument för att beakta 

fågelskyddsfrågor i arbetet med att ta fram markanvändningsplaner. Kopplat till dessa 

förvaltningsplaner finns också ett nationellt inventeringsarbete i förhållande till både 

kungsörn och havsörn (se sektion 3.1) som även det kan ligga till grund för att jobba 

strategiskt med planeringsarbete kring fåglar och vindkraft. Slutligen finns även de 

kommunala plandokumenten: översiktsplanen ger en strategisk bild av hur markanvändning i 

en kommun bör utvecklas, medan detaljplaner är de mer detaljerade och lagligt bindande 

plandokumenten. I båda dessa dokument ska allt naturskydd i det aktuella området 

säkerställas i förhållande till annan markanvändning. I många fall har kommunerna dessutom 

gjort kommunövergripande strategier för var vindkraft skulle kunna utvecklas i kommunen – 

igen med beaktande av att naturskyddsintressena ska säkerställas. 

Det finns alltså redan i dagsläget en hel del planeringsverktyg som kan användas för att jobba 

med strategisk planering i förhållande till örnar och vindkraft. Tanken här, vilket kommer 

diskuteras mer nedan, är dock att man behöver gå längre i detta arbete än vad som görs idag.   

I förhållande till skadelindringshierarkin kan strategisk planerings framförallt ses som en 

åtgärd för att försöka undvika påverkan på biologisk mångfald och artskyddet. Som nämnts 

ovan så utgör strategisk planering dock även en förutsättning (eller åtminstone underlättande) 

för att kunna arbeta med fågelskyddssystem och kompensation. Av denna anledning kan man 

alltså säga att strategisk planering faller in under tre åtgärdsområden i 

skadelindringshierarkin: undvikande, skyddsåtgärd och kompensation (se figur 6). 

Sektionen börjar med en genomgång av befintliga planinstrument och planeringsstrategiska 

angreppssätt av relevans i sammanhanget. Efter detta presenteras resultat från 

fokusgruppsdiskussioner på ämnet. 
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Figur 6: Den strategiska planeringens plats i skadelindringshierarkin. 

6.1 Litteraturöversikt 

Under de senaste åren har det utkommit rapporter om vindkraft och fåglar, fokuserade på 

Gotland samt på hela Sverige, där författarna föreslagit att ett angreppssätt till 

fågelskyddsfrågor som fokuserar på helhetsgrepp och strategisk planering skulle kunna göra 

utrymme för både vindkraftsutbyggnad och fåglar och generellt minska konflikterna mellan 

dessa (Undin & Rydberg Hedén 2015; Ottvall & Green 2016; Rydell et al. 2017; Singh et al. 

2017). Förslaget syftar till att röra sig bort från att hantera fågelskyddsfrågor genom att 

diskutera påverkan på en fågelindivid i taget i förhållande till specifika utbyggnadsprojekt, till 

att istället fokusera på fågelpopulationers utveckling som helhet. Tanken är att genom 

strategisk regional planering identifiera vilket värde olika områden har för fåglar respektive 

vindkraft, och sedan låta områden med höga fågelvärden få förbli oexploaterade och relativt 

sett riskfria miljöer, medan områden med lägre fågelvärden istället kan få en hög 

exploateringsgrad i förhållande till vindkraftsutbyggnad. På detta sätt kan man undvika att 

vindkraft sprids över flera områden, och därmed sammantaget utsätter fåglar för risk på större 

ytor, eftersom att samma mängd producerad el kan fås från färre men större vindkraftsparker. 

Ett liknande förslag finns också redan på EU-nivå. EU-kommissionens riktlinjer kring 

vindkraftsutbyggnad i anslutning till Natura 2000-områden tar exempelvis fasta på 

möjligheterna som strategisk planering ger för att öka skyddet av hotade arter (European 

commission, 2011). I riktlinjer (sid 47) så sägs det att 
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“Planning wind farm developments in a strategic manner over a broad geographical area is one 

of the most effective means of minimising the impacts of wind farms on nature and wildlife 

early on in the planning process.” 

Kommissionen rekommenderar här att inom det strategiska planeringsarbetet arbetar med så 

kallad ”sensitivity mapping”, eller känslighetskartläggning, vilket innebär att man gör en 

bedömning av i vilka områden som vindkraften kan utgör en låg, medium eller hög risk för 

naturskyddet. På detta sätt får man inte bara information om vilka områden som 

vindkraftutbyggnad bör undvikas i, eller koncentreras till, utan även det går även att få en 

uppfattning om vilka potentiella kumulativa effekter av vindkraftsutbyggnad som kan uppstå 

samt om vilken bärkraft som olika naturvärden i en viss region kan tänkas ha. I 

sammanhanget nämns strategisk planering och känslighetskartläggning uttryckligen som 

åtgärder som kan göras för att undvika konflikter generellt med artskyddsbestämmelserna i 

Fågeldirektivet (5 artikeln) och Art- och habitatdirektivet (artikel 12 och 13). 

Ovannämnda känslighetskartläggningar har tagits i många olika länder, men ett exempel är 

Birdlife Ireland:s känslighetskartläggning från år 2011 (Birdlife Ireland, 2015). Utifrån en 

bedömning av risker för de 22 mest känsliga fågelarterna (baserat både på expertutlåtanden 

och inventeringsdata), gjordes en kartläggning av i vilka områden som skyddade fåglar 

sannolikt kommer att vara känsliga för negativ påverkan från vindkraftsanläggningar. 

Slutprodukten är ett planeringsverktyg bestående av digitala kartlager som ger en indikation 

på var dessa känsliga områden kan vara. Kartläggningen täcker hela Irlands yta och har en 

resolution på 1 km
2
. Kartlagren är fritt tillgänglig för vem som helst att ladda ner på 

upplösning och använda i den egna planeringsprocessen (Bird Watch Ireland 2017). I 

anslutning till den digitala kartinformationen finns även information om enskilda fågelarters 

känslighet i förhållande till vindkraft samt ett dokument som beskriver hur 

känslighetskartläggningen gått till väga.  

Några direkta känslighetskartläggningar i stil med det som har gjorts för Irland har hittills inte 

gjorts i en svensk kontext. Däremot har åtminstone två olika länsstyrelser, i Västerbotten och 

Jämtland, som i linje med denna typ av kartläggning tagit fram regionala strategiska 

dokument som diskuterar hur örnrevir ska hanteras i förhållande till vindkraftsutbyggnad i 

dessa län (Länsstyrelsen Jämtland 2016; Länsstyrelsen Västerbotten 2010). I Västerbotten 

handlar strategin både om kungs- och havsörn, medan det i Jämtland handlar specifikt om 

kungsörn. Strategin från Västerbotten antogs år 2010 och har sedan till vissa delar 

inkorporerats och utvecklats i Jämtlands strategi från år 2016.  

Båda strategierna bygger på att länsstyrelserna rangordnat de kända örnrevir som finns inom 

länet utifrån hur värdefulla reviren är för örnarnas utveckling och sedan fastställt olika långt 

gående skyddszoner som ska användas för reviren baserat på deras ranking. I generella termer 

så blir skyddszonerna större ju mer värdefulla reviren är (från 1 km upp till 10 km). Vidare så 

gäller även att ju mer kunskap det finns om reviren, ju mer ”modellerade”, eller 

situationsanpassade, kan skyddszonerna bli – motsatt så används cirkulära schablonzoner om 

kunskap saknas om reviret. Vid modellering utformas skyddszonen med hänsyn till 
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boet/bonas placering, områdets topografi, örnarnas flygmönster och eventuellt hur örnarna 

använder sig av området. 

I båda fallen baseras bedömningen av hur betydelsefulla olika revir är på följande 

övergripande kriterier: häckningsframgång, revir med lång historik (>50år), revirtäthet och 

avstånd till angränsande revir, expansionsområden, områdets skyddsstatus, omsättning av 

vuxna örnar i reviret, samt risken för framtida påverkan från olika typer av 

samhällsutveckling i området. I Västerbotten väger man även in områdets lämplighet vad 

gäller topografi i bedömningen. I Jämtland nämner man även andra faktorer av betydelse så 

som ”revirets kvalitet i tillgång till bytesdjur och jaktmarker, den störningsfrekvens som finns 

i området, föräldraindividernas reproduktionsförmåga och boplatsens belägenhet i förhållande 

till klimatmässigt betydelsefulla faktorer” (Länsstyrelsen Jämtland 2016, sid 17). Vidare har 

man i Jämtland även tagit bort alla revir från bedömningen som redan har någon form av 

skydd, exempelvis för revir som ligger inom nationalparker eller naturreservat, eller revir i 

fjällområdet (länsstyrelsen har bedömt att det är stora hinder för att vindkraftsutbyggnaden 

där). 

I Västerbotten rangordnas reviren i tre olika nivåer. ”Nivå 1-revir” är de högst rankade och 

gäller enbart kungsörnsrevir. Här sägs det att avståndet mellan reviren och 

vindkraftsanläggningar ska vara så tilltaget att inte finns någon risk för negativ påverkan på 

örnarna – detta ska bevisas av projektören. För övriga revir, kungsörn såväl som havsörn, 

gäller att om det finns tillräckligt med kunskap så modelleras skyddszonerna så att det går att 

påvisa att risken för påverkan på örnarna är låg. Om det däremot saknas tillräcklig kunskap så 

rekommenderas en schablongräns om 3-4 km för värdefulla revir och 1-2 km för områden 

som har liten betydelse för örnarnas häckningsframgång. 

I Jämtland har länsstyrelsen beslutat om fem olika nivåer för kungsörnsrevir, vilka delats upp 

dels utifrån rangordningssystemet, dels utifrån hur många revir som bedöms nödvändiga för 

att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus i länet. De högst rankade reviren ses som 

”intrångsfria områden” och ska omfattas av en skyddszon om minst 10 km. De näst högst 

rankade reviren bör ha modulerade skyddszoner som anpassas efter terräng och örnarnas 

aktivitet – ett minimiskyddsavstånd på 2 km bör ändå användas (boplatser, födosöksområden 

och områden med kraftiga uppåtstigande vindar ska också undvikas). På resterande kända 

revir krävs generell hänsyn med skyddszoner om minst 2 km, men 3-4 km zoner 

rekommenderas. Utöver detta finns det en klass för alla revir belägna i fjällen eller i skyddad 

områden, där särskild prövning måste göras för att få tillstånd till vindkraftsprojekt, samt en 

klass för revir som upptäckts under de senaste fem åren där fortsatta inventeringar och 

undersökningar ska göras under minst tre år och där minst 10 km skyddszon ska användas.  

En förutsättning för att kunna göras dessa bedömningar är att det finns god data att tillgå. 

Båda strategierna trycker på vikten av god och långsiktig inventering samt på betydelsen av 

kontakter och samarbete med regionala örngrupper och andra frivilliginventerare. Det arbete 

som gjorts i förhållande till strategierna har i båda fallen presenterats med olika kartor där 

”örnområden” och rangordningar framgår. Eftersom att mycket av data om örnar är 

sekretessbelagd information ger dessa kartor dock ingen exakt position för örnrevir, utan 
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informationen presenteras endast översiktligt. Slutligen kan även sägas att Jämtlands 

länsstyrelsen har för avsikt att uppdatera sin rangordning en gång per år när nya 

inventeringsresultat redovisas samt strategin som helhet vart femte år (nästa gång blir alltså år 

2021).  

6.2 Fokusgruppsresultat 

Tre fokusgruppsmöten har hållits med handläggare involverade i arbete med planerings- och 

artskyddsfrågor på myndigheter på Gotland. I denna sektion presenteras först vad det finns för 

befintliga resurser och verktyg för strategisk planering gällande vindkraft och örnar. Efter 

detta presenteras fokusgruppens diskussion om möjliga vägar framåt, sammanfattat i fem 

olika inriktningar, för att kunna ta denna planering vidare till nästa nivå. De fem 

inriktningarna har fått rubrikerna ”Koncentrera vindkraften”, ”Länsstyrelsens förvaltningsplan 

för kungsörn”, ”Kartor för täthet av boplatser”, ”Ny Översiktsplan” samt ”Större statligt 

ansvar i planeringen”. 

En viktig sak att komma ihåg gällande diskussionerna i fokusgruppen är att de inte ska tolkas 

som officiella ställningstaganden från myndigheterna i fråga gällande hur planering på detta 

område bör gå till. Det handlar snarare om en förutsättningslös diskussion om potentiella 

idéer för strategisk planering som bör undersöks vidare innan de eventuellt kan tas i bruk.  

6.2.1 Befintliga resurser 

Under fokusgruppsmötena diskuteras i huvudsak två olika befintliga planeringsresurser eller 

planeringsverktyg, nämligen riksintresset för vindbruk samt kommunal översiktsplanering 

(mest fokus låg på den senare aspekten). Riksintresset för vindbruk diskuteras som en aning 

problematiskt. Detta för att det idag ofta sägs fungera dels som ”negativ utsållning”, dels som 

stoppområden. I det första fallet handlar det om att vindkraft endast tillåts byggas i de 

områden som blir över när alla intressen vägts mot varandra. Det vill säga att ett 

riksintresseområde för vindbruk ses sällan som så viktigt att vindkraft prioriteras framför 

andra markanvändningsintressen i ett område, utan vindkraften etableras endast i områden 

utan större konkurrens med andra intressen. I det andra fallet handlar det om att områden som 

utpekats som riksintresse för vindbruk ibland sätter stopp för möjligheten att bygga andra 

saker i området. Detta blir speciellt problematiskt om det lokalt visar sig att det inte heller är 

möjligt att bygga vindkraft i området, vilket då begränsar de lokala utvecklingsmöjligheterna. 

Omvänt så nämns även att de områden som lokalt anses som potentiella 

vindkraftsutvecklingsområden inte alltid är utpekade som riksintresse för vindbruk – något 

som blir särskilt problematiskt för vindkraften ifall området i fråga är utpekat som riksintresse 

av något annat skäl. 

Gällande översiktsplaneringen på Gotland så upplevs denna generellt som välutvecklad när 

det gäller vindkraftsfrågan. Regionen har i planen bland annat tagit ställning för att 

vindkraften i vissa fall måste få företräde framför andra intressen. Alla ytor som är utpekade 

för vindkraft idag sägs inte vara bra vindkraftsområden, men detta har beaktats i planen dels 

genom att många områden pekats ut för vindkraft, dels genom att planen pekar på var fortsatta 

undersökningar bör göras för att avgöra om vindkraften ska kunna byggas i ett område. Det 

nämns dock att örnfrågan inte var lika stor när planen togs fram som den är idag (planen 
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antogs år 2010), samt att örnar idag har större påverkan på områdens lämplighet för 

vindkraftsutbyggnad än de intressen som ansågs konkurrera med vindkraften när planen togs 

fram (exempelvis bebyggda områden). 

När översiktsplanen togs fram upplevdes örnfrågan, enligt diskussionen i fokusgruppen, som 

ett osäkert område där det var svårt att få faktaunderlag. Det fanns organisationer som pekade 

på att örnfrågan var större än vad myndigheter och beslutsfattare trodde vid den tiden. Dessa 

organisationer hade tagit fram egna kartor för vilka områden som borde undantas i planering 

på grund av örnintresset, men underlaget för hur kartorna tagits fram presenterades aldrig så 

att myndigheterna kunde ta ställning till det. En av fokusgruppsdeltagarna funderar att 

materialet skulle ha haft större trovärdighet om det kommit från länsstyrelsen istället för från 

organisationerna i fråga. 

Problematiken kring underlag för att hantera örnskyddet i planeringen återkommer även i 

nästa steg - projekteringsfasen. Fokusgruppsdeltagarna upplever att de frivilligorganisationer 

som genomför en stor del av den lokala och regionala inventeringen av örnar erbjuder olika 

bolag olika mycket hjälp i projekteringen. Vidare kan organisationerna även välja bort att 

yttra sig i ett tidigt skede och sedan i ett sent skede uttala ett misstroende när bolagen tagit 

fram egna inventeringar. Kritiken av bristfälliga undersökningar är inte problemet här (även 

myndigheterna har lyft denna problematik), utan snarare att det finns en viss godtycklighet i 

vem som har möjlighet att få ta del av existerande inventeringar för att så tidigt som möjligt få 

ett gott planeringsunderlag. 

6.2.2 Koncentrera vindkraften 

Den första potentiella vägen framåt som diskuterades för strategisk planering av örnar och 

vindkraft gäller förslaget som presenterades i sektionen ovan (sektion 6.1) om att koncentrera 

vindkraftsutbyggnaden. Förslaget handlar alltså om att koncentrera vindkraften till områden 

utan höga miljövärden, där mer extensiv utbyggnad kan få äga rum och där mindre hänsyn tas 

till existerande örnhabitat, medan andra områden med höga värden för örnar istället fredas 

från vindkraftsutbyggnad. Tanken med förslaget är att örnpopulationen som helhet ska 

utsättas för mindre risk från vindkraftverk när verken är mindre utspridda
13

 samt att 

förekomsten av örn inte alltid ska behöva vara ett hinder för vindkraftsutbyggnaden. 

I fokusgruppsdiskussionerna uttrycker deltagarna ett intresse för förslaget och någon menar 

att det borde kunna gå att arbeta på det sätt som anges i förslaget. Deltagarna påpekar dock att 

det finns en del osäkerheter med förslaget eftersom att denna typ av angreppssätt aldrig 

använts i planeringssammanhang tidigare. Bland annat nämns det att det är oklart hur idén 

fungerar i praktiken, exempelvis gällande hur domstolarna agerar i frågan. Det nämns även att 

man bör komma ihåg och förhålla sig till det faktum att förslaget inte riktigt är synkroniserad 

med dagens praxis på området som oftast fokuserar på att hantera örnar på individnivå i 

                                                           
13

 Fokus förskjuts alltså från det enstaka paret till hela örnpopulationen, där det är populationen som helhet 
som ska ha en gynnsam bevarandestatus. 
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förhållande till vindkraftstillstånd och på skyddsåtgärder i form av upprättande av 

skyddszoner runt örnbon. 

Fokusgruppsdeltagarna diskuterade även värdemässiga såväl som mer praktiska 

förutsättningar för att kunna arbeta strategisk med de aktuella planfrågorna. Värdemässigt 

nämndes det att om man jobbar på det föreslagna sättet, och det därmed tas mindre hänsyn vid 

mindre värdefulla örnområden, så borde det finnas krav på att det byggs rejält med vindkraft i 

området istället. Miljövärdet från den förnybara energin bör alltså vara så stort som möjligt 

om utbytet med det förlorade naturvärdet ska anses godtagbart. Mer praktiskt så lyfts behovet 

av någon form av målpopulation för örnar fram som en förutsättning för att kunna arbeta med 

örnskydd på en strategisk nivå, det vill säga att få en nivå för hur många örnar som bör finnas 

exempelvis på Gotland. 

För att kunna arbeta med målpopulationer, och i förlängningen med strategisk planering 

överhuvudtaget, nämns det i fokusgruppen att det behövs ett tydliggörande av hur begreppet 

”gynnsam bevarandestatus”
14

 ska tolkas i förhållande till örnar. Tydliggörandet behövs för att 

kunna avgöra hur många fåglar som behövs för att statusen ska uppnås, var geografiskt sett 

dessa fåglar ska finnas, samt hur begreppet kan brytas ner till Gotlands regionala nivå. 

Fokusgruppsdeltagarna diskuterade att Naturvårdsverket tillsammans med Artdatabanken 

kanske skulle kunna ta fram denna typ av målpopulationer. Med utgångspunkt från uppgifter 

om en sådan målpopulation föreslås vidare i förhållande till kungsörn att den förvaltningsplan 

som länsstyrelsen ska ta fram för arten (inom ramen för förvaltningen av de stora rovdjuren) 

kan användas till att fastställa ett minimiantal kungsörnar på Gotland. Utöver detta 

understryker en av deltagarna att det generellt är viktigt i arbetet med dessa frågor att det finns 

ett kunskapsunderlag att ta ställning till. Inventeringar och kartmässiga underlag som det går 

att göra avgränsningar utifrån lyfts särskilt fram i detta sammanhang. 

6.2.3 Länsstyrelsens förvaltningsplan för kungsörn 

Som nämnts i sektion 3.1 om övervakningen av örnarna så har länsstyrelserna i uppdrag att 

övervaka kungsörnens utveckling som en del av arbetet med förvaltningen av de stora 

rovdjuren. En del i detta arbete består av att ta fram en förvaltningsplan för kungsörnen inom 

vart och ett av länen. I fokusgruppsdiskussionerna lyftes denna förvaltningsplan, vilken vid 

tillfället för studien snart skulle börja utformas av länsstyrelsen på Gotland, som ett verktyg 

för det andra förslaget på en möjlig väg framåt för att få till högre nivå av samexistens mellan 

örnar och vindkraft. 

Vid tillfället för fokusgruppsdiskussionen fanns det redan ett antal sådana länsvisa planer i 

Sverige, men utifrån diskussionerna framgick det att det fanns en del oklarheter kring de 

praktiska delarna med hur arbetet med planen skulle gå till. Exempelvis fanns det lite 

oklarheter kring vem och hur planen ska tas fram, vilka kriterier som ska beaktas i planen och 

hur planen förankras på bästa sätt. Klart var dock att planen inte skulle bli någon 

                                                           
14

 Gynnsam bevarandestatus nämns inte i fågeldirektivet, men finns med i art- och habitatdirektivet och 
diskuteras därför i praktiken också i förhållande till fåglar eftersom att artskyddsförordningen bygger på båda 
direktiven.  
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”enmansprodukt”, utan att den skulle framställas i dialog exempelvis med någon form av 

referensgrupp. Några utgångspunkter för arbetet diskuterades vara att utgå från det 

övergripande politiska målet för kungsörn om 150 lyckade häckningar i Sverige, att begreppet 

”gynnsam bevarandestatus” var centralt i sammanhanget, samt att populationens 

bevarandestatus bör kopplas till den biogeografiska regionen nivå (vilket för Gotland är den 

boreala regionen). 

Jämtlands länsstyrelses plan för örnar och vindkraft diskuterades specifikt som ett förslag på 

hur aspekter kring dessa frågor kunde hanteras i förhållande till förvaltningsplaneringen. En 

tanke som fanns i förhållande till arbetssättet i denna plan, det vill säga att olika örnrevir 

värderas och skyddas på olika sätt, var att det är viktigt att beakta att de viktigaste örnparen 

eller örnbona kan komma att ändras över tid. Vidare lyftes det i diskussionerna att det finns en 

viss skillnad i tätheten mellan örnbon i Jämtland och på Gotland (till skillnad från Gotland 

finns det i Jämtland större tomrum mellan örnbona), vilket ger olika förutsättningar för att 

arbete på detta sätt.  

6.2.3 Kartor som visar täthet av boplatser 

För att veta var det är mest gynnsamt för örnar, och därmed kunna modellera var vindkraften 

kan placeras, behövs enligt fokusgruppsdeltagarna bättre kunskapsunderlag om var 

örnområden/-bon finns samt vilken häckningsframgång som örnarna har i de olika reviren. 

Allra bäst vore det om det gick att få tag i lägeskoordinater för örnbona. Tillgången till dessa 

uppgifter är dock problematisk av flera skäl. Den övergripande problematiken i 

sammanhanget är att uppgifter om var örnbon finns är sekretessbelagda enligt lag. Detta gör 

att det i praktiken är svårt att beakta örnbon på en strategisk planeringsnivå eftersom att man 

inte kan visa exakt på en karta var örnbona finns i ett område. En annan problematisk aspekt 

är att inventeringen av örnar i mycket stor utsträckning sker på ideell basis och att 

myndigheterna därför inte alltid har tillgång till inventeringsdata (gällande havsörn är data 

helt ideellt insamlat; se sektion 3.2). De inventeringsdata som faktiskt blir rapporterat till 

myndigheterna består, enligt en fokusgruppsdeltagare, endast av information om 

häckningsframgångar. Eftersom att det här saknas uppgifter om örnarnas överlevnad anser 

denna person att det är svårt att bevaka örnarnas utveckling – speciellt vad gäller kungsörn. 

Vidare lyftes under diskussionerna även att det finns problem med att använda sig av de 

inventeringsdata som faktiskt går att få tag på. Det finns exempelvis svårigheter med att 

förutsäga när och hur många fåglar som förolyckas, bland annat på grund av att dödligheten är 

också väldigt olika från park till park. 

Bättre och mer lättillgängliga uppgifter generellt om lokalisering av och utveckling för örnar 

är alltså en nödvändighet för att få till bättre planeringförutsättningar. En specifik lösning på 

kartproblematik, som diskuterades av fokusgruppen, som ett hjälpmedel för projekterar och 

planerare var att ta fram kartunderlag som visade täthet av örnbon istället för den exakta 

positionen på dessa. Genom att identifiera tätheter av örnbon, exempelvis med ett raster, 

skulle planerarna kunna hitta områden där det inte är så mycket örn och där det följaktligen 

skulle kunna vara lämpligt att fokusera vindkraftsutbyggnaden – utan att röja den exakta 

positionen på örnbona. Fokusgruppsdeltagarna diskuterade att det skulle kunna passa bra 
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kompetensmässigt och ge trovärdighet om länsstyrelsen först verifierade och godkände 

inventeringsdata, och sedan tog fram den här typen av karta som planeringsunderlag. 

6.2.4 Ny översiktsplan 

Det fjärde sättet att arbeta mer strategiskt med planering, som diskuterades i fokusgruppen, 

gällde möjligheten att förnya Gotlands plandokument utifrån beaktande av örnarnas 

bevarandestatus. Diskussionen gällde främst en förnyad översiktsplan, eller ett tematiskt 

tillägg, med fokus på vindbruk. Att ta fram sådana planer är dock ganska stora och 

tidskrävande projekt (en översiktsplan uppskattas ta en mandatperiod att ta fram medan ett 

tematiskt tillägg uppskattas till 1,5-2 år) och om detta planarbete görs så är det inte bara örn-

vindkraftsfrågan som ska beaktas utan även en rad andra faktorer. I fokusgruppen sägs det 

även att ”örnfrågan måste redas ut först”, innan det kan bli aktuellt med någon ny kommunal 

plan. I detta sammanhang tas igen behovet av underlag upp för att kunna identifiera de 

områden som inte passar för vindkraftsutbyggnad. Dock sägs det även att man alltid kommer 

att komma till ett skede när det är ett gränsfall om ett vindkraftsområde gör för stora intrång 

på örnrevir eller inte. I dessa fall kommer fler undersökningar att krävas i projekteringsskedet. 

6.2.5 Större statligt ansvar i planeringen 

Den femte och sista förslaget till att arbeta med strategisk planering som diskuterades i 

fokusgruppsdiskussionerna handlade om att staten, utifrån en mer övergripande och 

systematisk nivå, bör ta ett större ansvar i planeringen. Bakgrunden till diskussionen är en 

tanke om att vindkraftsutbyggnad är en nationell angelägenhet samt att det nuvarande statliga 

planeringsinstrumentet för vindkraft, det vill säga riksintresset för vindbruk, inte anses vara 

tillräckligt vasst för att kunna ha någon riktig påverkan i planeringsarbete. Utöver detta 

påpekades det även i diskussionerna att man på kommunal nivå inte riktigt har överblick nog 

för att ha möjlighet att prioritera mellan och peka ut vilka områden som ska skyddas för örnar 

(bland annat på grund av att örnarnas utbredningsområde sträcker sig utöver landet gränser). 

Ett sätt att ge staten större betydelse i planeringen på det aktuella området är att ge större 

betydelse och tydligare status till riksintresset för vindbruk. Vid utpekandet var riksintresset 

bör utgångspunkten vara att vindkraften bör få ta plats utifrån den bästa helhetslösningen. 

Antalsmässigt är det inget problem om färre riksintresseområden sedan pekas ut för vindbruk 

så länge områdena i sig har högre kvalité och status än vad de har idag. Denna statushöjning 

kan göras bland annat genom att avvägningar görs nationellt mot andra ”helt avgörande” 

intressen. I denna avvägning är förstås örnskyddet centralt, men det ansågs även kunna vara 

bra om flera aspekter generellt beaktades när riksintressena utpekades (en jämförelse gjordes 

med riksintresset för naturvård där det enligt en fokusgruppsdeltagare är väsentligt fler 

faktorer som beaktas vid utpekandet). 

När dessa mer kvalitativa avvägningar kring riksintresseområden gjorts på nationell nivå, bör 

kommunerna i sin översiktliga planering i nästa steg planera för vindkraftsutbyggnad i de 

utpekade områdena. Kommunerna ska inte behöva utnyttja hela områden för vindkraft, men 

de ska inte kunna välja bort vindkraften helt och hållet. I de områden som på detta sätt pekats 

ut både nationellt och regionalt/lokalt för vindkraft, ska vindkraften ha företräde framför 
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andra intressen och byggas ut så rationellt och effektivt som möjligt. I de områden som inte 

reserveras för vindkraft på den lokala nivån, ska kommunerna kunna planera för andra 

ändamål och intressen än vindkraften så att utvecklingsmöjligheterna i områden inte 

förhindras. 

I förhållande till resultatet av denna process påpekades det att det mycket väl kan hända att 

Gotland inte kommer att ha något riksintresse för vindbruk längre. Detta exempelvis i fall om 

avvägningarna visar att de mest lämpliga områdena för vindbruk, med minst konflikter med 

andra värden, finns på fastlandet istället för på ön. 

7. Sammanfattning av projektmålsresultat 

Detta projekt har studerat olika åtgärder för att kunna nå större samexistens mellan örnar och 

vindkraft på Gotland. Målen för projektet har varit att studera tre av den så kallade 

skadelindringshierarkins olika åtgärdsområden för att undvika eller minska påverkan på 

biologisk mångfald (här tolkat som undvikande eller minskad påverkan på kungsörn och 

havsörn). De tre områdena, ”skyddsåtgärder”, ”kompensation” samt ”undvikande” (se figur 

7), har studerats utifrån fyra olika projektmål. Projektmålen i fråga inkluderade 1) att studera 

vilka tekniska krav som kan ställas på fågelskyddssystem, 2) att identifiera och analysera 

acceptansen för fågelskyddssystem, 3) att ge förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 

för att bevara livskraftiga örnbestånd på Gotland, samt 4) att ge förslag på hur strategisk 

regional planering kan bidra till bevarandet av dessa örnbestånd vid vindkraftsutbyggnad. 

Resultaten från projektets olika delar i förhållande till dessa projektmål presenteras nedan i tur 

och ordning under varsin egen rubrik. 

Först ska dock kungs- och havsörnsbeståndens utveckling på Gotland, samt de juridiska 

grundförutsättningarna för olika samexistensåtgärder, summeras översiktligt. 

På Gotland uppskattas att det idag finns 57 besatta kungsörnsrevir och minst 40 par havsörnar. 

Inventeringar indikerar att kungsörnsbestånden ökar i storlek, men beståndsökningen är klart 

högre för havsörnarna. Födomässigt finns det sannolikt utrymme för fler örnpar på Gotland, 

varför fler områden på ön troligen kommer att få häckande örnar i framtiden. För att följa hur 

denna utveckling ser ut bland kungsörnar betalar länsstyrelsen på Gotland ut en summa 

pengar för att inventera nya revir, bon och häckningar. Detta utförs eftersom kungsörnen ingår 

i bevakningen av de stora rovdjuren i Sverige. Utöver detta sker inventering av kungsörnarnas 

och havsörnarnas utveckling i stort sett av ideella krafter. 

När det gäller vindkraftens påverkan på örnar har det kunnat konstateras att totalt 8 

kungsörnar och åtminstone 13 havsörnar dödats vid vindkraftverk fram till år 2016 (i Sverige 

totalt ligger siffrorna på minst 9 kungsörnar och minst 60 havsörnar). Även om det totalt sett 

har dött fler havsörnar än kungsörnar av vindkraft på Gotland hittills, kan man säga att risken 

för artskyddspåverkan är större för kungsörn än för havsörn om vindkraftsutbyggnaden ökar. 

Detta beror dels på att det idag finns osäkerheter om huruvida kungsörnsbeståndet ökar då 

reproduktionstakten är låg och hur mycket extra dödlighet beståndet klarar, dels på att om det 

byggs fler vindkraftsparker på Gotland så kommer fler kungsörnsrevir att finnas i närheten av 
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vindkraftverk. Det bör dock tilläggas att det vanligaste människorelaterade dödsorsaken bland 

örnar på Gotland idag är kollisioner med elledningar och transformatorer samt blyförgiftning. 

Förutsättningarna för kungsörnar och havsörnar ser alltså något olika ut vad gäller 

beståndsutveckling, bevakning och risk i förhållande till vindkraftsutbyggnad. I förhållande 

till lagen behandlas de två örnarterna dock i stor utsträckning på samma sätt när det gäller 

vindkrafts- och artskyddsfrågor. Här gäller det att kunna visa att vindkraftsprojekt inte 

kommer i konflikt med 4 § artskyddsförordningen (AF), dvs. en vindkraftsprojektör måste 

kunna visa att man inte avsiktligt dödar eller stör örnarna samt att deras 

fortplantningsområden eller viloplatser inte skadas eller förstörs (oberoende av avsiktlighet). I 

enlighet med skadelindringshierarkin (se figur 7) så ska första åtgärden för att inte vara i 

konflikt med AF vara att välja en lokalisering och anpassa projektet för att undvika skada. Om 

det trots detta återstår en konflikt med AF är nästa steg att begränsa skadan genom olika 

skyddsåtgärder.  

 

 

Figur 7: Skadelindringsåtgärder som studerats i detta projekt.  

7.1 Tekniska krav på fågelskyddssystem 

Vilka tekniska krav som kan ställas på ett fågelskyddssystem är till viss del beroende av det 

specifika sammanhang systemet skall användas i. Olika fågelarter, olika lokala förhållanden 

(exempelvis gällande landskapsstruktur och vindförhållanden), samt olika vindkraftstekniska 

utgångspunkter kommer exempelvis att leda till varierande förutsättningar för användningen 
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av dessa system. De krav som läggs på användningen av fågelskyddssystemen kommer alltså 

sannolikt att skilja sig åt från tillstånd till tillstånd. Det närmsta detta projekt kan komma till 

någon form av teknisk kravspecifikation är därför att redovisa hur den bästa tillgängliga 

tekniken för fågelskyddssystem ser ut idag, vilka utvecklingsmöjligheter som i dagsläget 

diskuteras för denna typ av system, samt hur myndigheter och domstolar bedömt denna teknik 

hittills.  

Enligt vad som presenterats i litteraturgenomgången tidigare i denna rapport, baseras den 

bästa tillgängliga tekniken för fågelskyddssystem, som i dagsläget finns eller snart är 

tillgänglig på marknaden, på ett upplägg med detektering följt av en reaktionsfunktion. 

Detekteringstekniken inkluderar användning av högresolutionskameror eller radarsystem. De 

skiljer sig åt i termer av räckvidd och precision. Kamerasystem har exempelvis en maximal 

detekteringsvidd på 600 – 1000 meter, medan radarsystem har en räckvidd på ca 4,5 km. Alla 

system kan täcka in en 360 graders yta runt installationsplatsen. Dock är kamerasystemen 

beroende av dagsljus för en korrekt detektering, medan radarsystemen upptäcker fåglar även 

nattetid. Upptäcktsfrekvensen för kamerasystemen är 80 % eller högre. Vidare har 

kamerasystemen även förmågan att spela in viktig information gällande flygegenskaper, 

såsom altitud, avstånd, distans, riktning och längd, samt fågelegenskaper, exempelvis antal, 

art eller beteende/reaktion. 

Som nämnts tidigare så kopplas detekteringssystemet oftast ihop med en reaktionsfunktion. 

De främst tekniska reaktionsfunktionerna består av varnings-, undanväjnings- och 

stoppfunktioner. Undanväjningsfunktioner kan utformas på olika sätt, exempelvis genom 

visuell, auditiv eller smakstimuli, men systemen som finns på marknaden just nu använder 

ljudsignaler för att avhålla fåglarna från att röra sig i vindkraftsområdet. Ljuden utlöses vid 

fördefinierade avstånd från det potentiella kollisionsområdet. Den andra möjliga reaktionen är 

stoppfunktionen. Denna funktion kan utlösas automatiskt genom detektionssystemet eller 

aktiveras manuellt. Det är viktigt att notera att tiden det tar för vindkraftverken att stanna 

beror på vindkrafts modell. Utöver detta har alla system hög robusthet för att klara av svåra 

väderförhållanden. 

FoU om fågelskyddssystem pekar på en del förbättringsmöjligheter av de existerande 

detekteringssystemen och –tekniken. Detta gäller exempelvis nya algoritmer för 

fågeldetektering, geostängsel, ny vindkraftsverksdesign samt eliminering av skuggor från blad 

på radarsystem. Varnings- och hindertekniker har också sagts ha en viktig roll i aktuell 

forskning och utveckling (R&D). Några tekniker som studeras i förhållande till detta 

fokuserar på att förbättra olika avhållningstekniker, på att ”maskera bytet”, samt på att 

definiera konfliktområden mellan specifika fågelarter och vindkraft. Användning av 

kombinerade varnings- och undanväjningstekniker, såsom användning av drönare, har också 

identifierats som ett möjligt utvecklingsområde. 

Att utvärdera systemen är viktigt för att öka acceptansen för användning av dem. Av denna 

orsak har NREL tagit fram ett ramverk för att utvärdera systemens effektivitet baserat på tre 

övergripande faser: ”Problemformulering”, ”Analys och karakterisering” samt 

”Rapportering”. Syftet med ramverket är att ge riktlinjer för att standardisera utvärderingar, 
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för att möjliggöra jämförelser mellan olika utvärderingar och öka acceptansen för systemen 

bland olika intressenter. 

Av de olika systemen som presenterades i litteraturgenomgången är det bara för ett system, 

DTBird, som det finns publicerade utvärderingsrapporter. Undersökningen på Smöla och i 

Schweiz utfördes och analyserades av oberoende forskare, vilket kan anses vara en nödvändig 

förutsättning för utvärderingens trovärdighet.  Utifrån de tre utvärderingarna av systemet så är 

det slående att de huvudsakliga mätmåtten, definierade som detekteringsfrekvens, frekvens av 

falsk positiva detekteringar samt frekvens och längd på aktivering av varningsfunktionen, är 

de parametrar som oftast testas i rapporterna. För efterföljande analys kan ytterligare mät mått 

definieras (exempelvis flygtid och flygaltitud, fåglars reaktion på varningsfunktioner etc.). 

Rapporternas analyser visade också att olika kontextuella förutsättningar (terräng, väder, 

säsong, bakgrundsljud etc.), fågelart samt längd på utvärderingen kan påverka de 

övergripande resultaten. 

Som nämnts i litteratursammanställningen ovan är det svårt att få en stor mängd observationer 

i den här typen av studier. Detta påverkar möjligheten att göra statistiska analyser. Detta har 

påtalats bland annat i Lundsbrunn-studien, men gäller också för de två andra utvärderingarna.  

Det innebär att man inte med säkerhet kan säga att systemet fungerar effektivt, exempelvis 

gällande effektiviteten av systemets ljudsignal. 

Det faktum att det finns så få publicerade utvärderingar av fågelskyddssystemens prestanda är 

problematiskt och utgör idag ett hinder för användning av systemen. Som diskuterats i 

rapporten så finns det i dagsläget i Sverige två rättsfall där fågelskyddssystem, specifikt 

DTBird, har testats som en del av tillståndsansökan för vindkraftsprojekt. Båda fallen fick sin 

avslutande dom år 2016 och i båda fallen ansåg domstolarna (mark- och miljödomstolen) 

såväl som remissmyndigheter (Naturvårdsverket, Nordiska riksmuseet och länsstyrelser) och 

andra intressenter (intresseorganisationer och lokalbor) att systemet inte var tillräckligt 

beprövat och tillförlitligt. För att det skall finnas större potential att använda 

fågelskyddssystem vid vindkraftverk i framtiden skulle i enlighet med detta alltså systemens 

tillförlitlighet behöva verifieras ytterligare. Bland de aspekter som nämns är att systemen 

behöver utredas och dokumenteras ”vetenskapligt” med fokus på effektiviteten i detekterings-

, varnings- och undanväjningsfunktionerna. Vidare nämns även behov av att studera 

stoppfunktionens prestanda under extrema väder och eventuella störningseffekter på 

människor. 

I rättfallen såväl som i intervjuerna lyftes även fram att systemen är problematiska eftersom 

att de potentiellt kan medföra utestängningseffekter och habitatfragmentering för örnarna i 

förhållande till deras revir. Då sådana effekter kan innebära att verksamheten kommer i 

konflikt med artskyddsförordningen (specifikt 4 § 4 p. som inte kräver avsiktlighet), skulle det 

vara mer framkomligt lagmässigt om fågelskyddssystemen utformas så att de inte förhindrar 

örnarnas rörelse i sina habitat. Fågelskyddssystem med enbart stoppfunktion, jämfört med 

system med ljudsignaler, medför att vindkraftsprojekten gör mindre intrång i fågelhabitaten. 

Därför kan det vara effektivit att fokusera framtida insatser för teknikutveckling på system 

med enbart detektering och stoppfunktion. 
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7.2 Acceptansen för fågelskyddssystem 

Genomgången av rättsfallen från Boge och Marviken samt intervjuerna om 

fågelskyddssystem visar på att det på en generell nivå finns en positiv inställning bland olika 

intressenter till system som kan minska kollisionsproblematiken mellan fåglar och vindkraft. 

Däremot finns det tydliga reservationer och skepticism mot vissa specifika 

användningsområden och systemfunktioner. Detta gäller speciellt användning av 

fågelskyddssystem vid permanenta fågellokaler samt användning av fågelskyddssystem med 

undanväjningsfunktion. 

På en generell nivå understryks i intervjuerna, såväl som i den juridiska genomgången, att god 

lokalisering av vindkraft i förhållande till fåglar kommer före andra skyddsåtgärder, samt att 

utgångspunkten här bör vara att undvika att bygga vindkraft på ställen där den potentiella 

påverkan på fåglar är stor. I intervjuerna finns det en viss oenighet om huruvida 

fågelskyddssystem skulle kunna påverka bedömningen av en lokals lämplighet i en 

tillståndsprocess, där intresseorganisationerna säger nej medan de juridiskt och 

myndighetsmässigt sakkunniga säger ja. Utifrån den juridiska genomgången är det tydligt att 

skyddsåtgärder såsom fågelskyddssystem ska vägas in i en sådan bedömning, åtminstone för 

att fastställa om konflikter med AF kan undvikas genom skyddsåtgärderna. 

De användningsområden som identifierats under intervjuerna kan kategoriseras på följande 

sätt: ”skydd vid permanent fågellokal”, ”skydd vid tillfällig fågellokal”, ”skydd genom undan-

väjning”, ”skydd genom avstängning”, ”inventering”, ”allmän, extra skyddsåtgärd”, ”skydd 

vid fellokalisering”, samt ”användning på Gotland”. Från fokusgruppsdiskussionen kan även 

”tillsyn” läggas till då systemens filminspelningar (där funktionen finns) kan användas i 

kommunikationen mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten. 

Som sades i fokusgruppsdiskussionen är kärnfrågan vad gäller användning av 

fågelskyddssystem på vindkraftverk om systemen går att använda för att öka arealen byggbar 

mark för vindkraft. Det vill säga huruvida systemen kan möjliggöra utbyggnad av vindkraft 

på platser där det utan systemen skulle kunna finnas konflikter med skydd av örnar och deras 

habitat. 

I de två rättsfallen som presenterats ovan så ansåg domstolarna att det aktuella 

fågelskyddssystemet inte var en tillräcklig skyddsåtgärd för att konflikten med skyddet av 

permanenta örnhabitat (inklusive örnbon) skulle kunna undvikas. Domstolarna, såväl som 

viktiga myndigheter som yttrat sig i fallet, ansåg att det fanns risker för störning och 

barriäreffekter på habitatet, orsakade av vindkraftverken, men även av fågelskyddssystemen i 

sig. I intervjuerna framkommer liknande tveksamheter, framförallt bland respondenter från 

myndigheter och intresseorganisationer, till att använda fågelskyddssystem som en åtgärd för 

att kunna bygga vindkraft i anslutning till permanenta örnhabitat. Respondenterna 

understryker att kollisioner inte är den enda faktorn som påverkar fågelskyddet vid 

vindkraftsutbyggnad, utan att själva intrånget i habitatet, både gällande vindkraftverken och 

gällande fågelskyddssystemen, är problematiskt ur fågelskyddssynpunkt. 

Från industrihåll är respondenterna inte direkt skeptiska till idén om att använda 

fågelskyddssystem vid permanenta fågellokaler, men de ser klart mer positivt på möjligheten 
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att använda systemen vid tillfälliga fågellokaler, såsom migrationsstråk, än vid permanenta 

revir. Detta beror dels på att det är lättare att förutspå fåglarnas rörelser vid migrationsstråk än 

vid permanenta revir vilket underlättar inventeringsarbetet, dels på att fågelskyddssystem blir 

mer oekonomiska vid permanenta revir än vid migrationsstråk då vindkraftverken kan behöva 

stängas av oftare vid permanenta revir. I förhållande till kostnaderna nämns det även under 

fokusgruppsdiskussionen att det eventuellt kan bli mer kostsamt att genomföra de 

inventeringar som behövs för att skräddarsy områdesskydd med fågelskyddssystem än vad 

fallet är idag då projektörerna helt enkelt kan utgå ifrån en 2 km-buffertzon runt 

vindkraftverken. 

Som diskuterats innan så hör uppfattningen om fågelskyddssystemen till viss del samman 

med vilka systemfunktioner dessa har. Från myndighetshåll och bland 

intresseorganisationerna visar både rättsfallsgenomgången och intervjuerna på att dessa 

grupper är negativa, eller åtminstone reserverade, till användning av varningssignaler och 

speciellt undanväjningsmekanismer. Detta eftersom att signalerna kan leda till större 

habitatpåverkan än vindkraftverken i sig (exempelvis genom undanträngningseffekter) eller 

till att människor störs av ljudet, samt på grund av att det finns en risk för att fåglarna vänjer 

sig med systemet vilket därmed gör systemet till ett ineffektivt skydd. När det gäller 

avstängningsfunktionen så är inställningen bland respondenterna generellt ganska positiv, 

men bland respondenter från industrisidan finns några reservationer. Dessa gäller, som 

diskuterats ovan om fågellokaler, det faktum att elproduktionen och den ekonomiska 

omsättningen minskar när vindkraftverken stängs av. 

I förhållande till användning av fågelskyddssystem på vindkraftverk på Gotland så lyfts 

liknande argument som ovan i intervjuerna. Det vill säga, på grund av att Gotland har ett 

jämförelsevis tätt örnbestånd av både kungs- och havsörn, så är det å ena sidan just här som 

dessa skyddssystem behövs och kan användas för att öka möjligheten till att bygga vindkraft. 

Å andra sidan så kan just tätheten av örnar innebär att användningen av fågelskyddssystem 

gör vindkraften oekonomisk då verken troligen kommer behöva stå avstängda en stor del av 

tiden – ett resonemang som leder respondenter från intresseorganisationerna till att ifrågasätta 

vad som är det egentliga motivet till att använda fågelskyddssystem. 

Bland de övriga användningsområdena för fågelskyddssystem så ser intervjurespondenterna 

och fokusgruppsdeltagarna positivt på inventeringsmöjligheten. Att använda systemen som en 

allmän, extra skyddsåtgärd på vindkraftverk finns det ett blandat intresse för. Representanter 

från myndigheter och intresseorganisationerna är positiva, men andra intressenter är 

tveksamma eftersom att det skulle kunna bli en stor extrakostnad för projektörerna. Istället 

förordas en prövning på projektbasis där rimlighetsavvägningar mellan kostnad och nytta 

beaktas. Ett användningsområde som intressenter från samtliga områden kan understöda, och 

som nämnts i positiva ordalag i förhållande till rättsfallen, intervjuerna och 

fokusgruppsdiskussionen, är att installera systemen i vindkraftparker som fått tillstånd och 

byggts, men där det senare visat sig att verksamheten medför oförutsedda, negativa effekter 

på fåglar. Intervjurespondenterna från intresseorganisationerna understryker dock att 

fågelskyddssystemen enbart ska ses som en tillfällig eller akut åtgärd. 



 

78 
 

För att få en större acceptans för användning av fågelskyddssystem som skyddsåtgärd vid 

vindkraftsverk så efterlyser intressenter, både i förhållande till rättsfallen och under 

fokusgruppsdiskussionen, mer utvärderingar av systemen samt mer kunskap generellt på olika 

områden. Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen i Boge-fallet, samt 

Mark- och miljödomstolen, Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet i Marviken-

fallet, ansåg att kunskapen om det aktuella fågelskyddssystemet i fallen, DTBird, var 

bristfällig eller att dess effektivitet inte var tillräckligt styrkt – generellt eller specifikt i 

förhållande till ”liknande förhållanden” som tillståndsansökan gällde. Andra intressenter som 

inkommit med skriftliga kommentarer till rättsfallen uttrycker samma uppfattning om att 

systemet inte är tillräckligt beprövat och tillförlitligt. I Boge-fallet nämner intressenterna ett 

behov av att studera systemet specifikt i svenska förhållanden, att göra ”vetenskapliga” 

utredningar och vetenskapligt dokumentera systemet, att studera prestandan på detekterings- 

undanväjnings- och stoppfunktionen och prestandan generellt i extrema vädersituationer, samt 

att studera vilken störningseffekten på människor kan vara. Till dessa kommentarer kan även 

läggas de kunskapsbehov som diskuterades under fokusgruppsdiskussionerna. Det vill säga att 

en förutsättning för att vindkraftsverk ska kunna byggas närmare fågellokaler är att örnarnas 

livsmiljöer inte får påverkas negativt. För att kunna avgöra hur nära fåglarna vindkraften kan 

lokaliseras utan att det blir någon påtaglig störning, behövs mer kunskap. 

7.3 Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 

Som tidigare diskuterats angående örnar och vindkraft på Gotland så finns det en viss risk att 

örnpopulationer påverkas av vindkraftsutbyggnad. Utifrån vad som framkommit i 

litteraturstudierna och intervjuerna med experter utgör vindkraften troligen dock inte det 

största hotet mot dessa fågelarter. Istället lyfts andra människorelaterade dödsorsaker fram 

som större hot mot örnar. Dessa är framförallt elstötar från kraftledningar och transformatorer 

och blyförgiftning från ammunition, men även kollisioner med bilar (och tåg på fastlandet) 

samt habitatförluster tas upp. Att kompensera örndödlighet till följd av vindkraft med insatser 

för att minska dödligheten i förhållande till dessa andra hotområden kan därmed, som 

respondenterna säger, vara ett sätt att balansera dödligheten mellan olika områden. 

Utifrån Naturvårdsverkets handbok om kompensation framgår det att kompensationsåtgärder 

bör utgå från ”lika för lika”-principen, alltså att det är de specifika naturvärden eller 

ekologiska funktioner som påverkas negativt som bör återskapas, samt kravet på 

additionalitet, det vill säga att åtgärderna ska leda till reell naturvårdsnytta och inte vara 

sådana åtgärder som ändå skulle genomföras oavsett kompensationsinsatsen. Åtgärderna ska i 

första hand utföras i nära anslutning till platsen för intrånget, men om stöd finns i någon form 

av övergripande, strategisk planering för att lokalisera åtgärderna på annan plats kan detta 

också bli aktuellt. Åtgärdernas omfattning ska utgå från målet med kompensationen, men bör 

även väga in ekonomisk rimlighet, hur känsliga naturvärdena i området är, samt om den 

negativa påverkan är snabbt avtagande eller permanent. 

I mer praktiska termer gällande vindkraft, örn och kompensationsprojekt så nämns följande 

kompensationsåtgärder i litteraturen och i intervjuerna: stödutfodring på vintrarna, isolering 

av kraftledningsstolpar och nedgrävning av elkablar, anläggning av plattformar för 

bobyggande och jakt, utfasning av blyammunition, ersättande av habitat, samt bortforsling av 
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trafikdödat vilt från vägar och järnvägar. Av dessa förslag lyfts de redan etablerade 

stödutfodringsprogram för örnar vintertid fram av respondenterna som lovande exempel på 

kompensationsåtgärder. Förslaget om habitatinsatser genom skötsel- och 

restaureringsåtgärder, samt förslaget om anläggning av plattformar, har redan förts fram i 

svenska domstolar. I det första fallet godkändes åtgärderna, men då som försiktighetsmått 

eller skyddsåtgärd istället för som kompensationsåtgärd, medan åtgärderna inte godkändes i 

det andra fallet eftersom verksamheten ansågs vara i strid med hänsynsreglerna i MB. 

Juridiskt sett anser Naturvårdsverket, utifrån en tolkning av MB och med stöd i MÖD:s 

uttalanden, att kompensationsåtgärder inte ska vägas in i tillåtlighetprövningen av en 

verksamhet eller i förhållande till dispensprövningar från AF. Prövningen av 

kompensationsåtgärderna kommer efter tillåtlighetsprövningen. I ovannämnda dom om 

habitatåtgärder hanteras denna uppdelning genom att åtgärderna beaktas som skyddsåtgärder 

istället för kompensationsåtgärd och därmed kan bli en del av tillåtlighetsbedömningen – en 

hantering som inte är helt okontroversiell (se Naturvårdsverket, 2016b). 

Om man ska arbeta med kompensationsåtgärder för att öka samexistensen mellan örnar och 

vindkraft menar respondenterna att det krävs vissa ändringar i regelverken. Respondenterna 

menar att det behöver etableras effektiva och juridiskt lämpliga kompensationsmetoder, att 

lagarna i större utsträckning tar hänsyn till örnpopulationer istället för enskilda individer, samt 

att det åtgärder som syftar till att kompensera för individförluster av en art ska kunna utföras 

på ett större geografiskt avstånd än vad som är möjligt idag. Ett exempel på hur detta skulle 

kunna gå till presenterades från USA där man infört lagstiftning och system som möjliggör att 

för vindkraftsägare att kompensera eventuella örnkollisioner vid vindkraftverken med 

åtgärder för att minska dödligheten från elstötar. 

7.4 Samexistens genom strategisk regional planering  

Studien om strategisk planering fokuserade på en litteraturstudie samt en fokusgruppsstudie 

med tre myndighetsrepresentanter från Gotland. Studierna utgick ifrån förslag om att större 

samexistens mellan örn och vindkraft skulle kunna uppnås genom att vindkraften planeras så 

att utbyggnaden koncentrera till färre antal områden, men där utbyggnaden istället kan vara 

mer extensiv. De områden som avsätts för vindkraftsexploatering ska vara mindre värdefulla 

ur örnskyddssynpunkt, och hänsynstagandet för örn ska inte behöva vara lika stort som i andra 

området. Samtidigt ska viktiga örnhabitat skyddas från utbyggnad. Denna typ av planering av 

vindkraft och örnskydd antas medföra en mindre sammantagen risk för örnpopulationen som 

helhet, på samma gång som det ger utrymme för större mängd vindkraftsutbyggnad totalt sett. 

För örnarna förskjuts alltså fokus från det enstaka paret till hela örnpopulationen, där det är 

populationen som helhet som ska ha en gynnsam bevarandestatus. 

Förslaget om strategisk planering har stöd i forskningsrapporter såväl som i policydokument 

på EU-nivå. Även i fokusgruppsdiskussionerna fanns det ett intresse för förslaget, även om 

det också fanns vissa betänkligheter angående hur arbetet skulle fungera i praktiken eftersom 

att det är ett nytt, obeprövat arbetssätt som frångår dagens praxis med skyddszoner runt 

individuella örnbon. Ett antal förutsättningar för att kunna jobba på detta sätt identifierades i 

fokusgruppen. Bland annat diskuterades behovet av fastställda övergripande och regionala 
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målpopulationer gällande kungsörn och havsörn, ett förtydligande av hur begreppet ”gynnsam 

bevarandestatus” skall tolkas i sammanhanget samt inventeringar och kunskapsunderlag som 

det går att utgå ifrån i planeringen. 

Länsstyrelsernas förvaltningsplan för kungsörn lyftes fram i fokusgruppsdiskussionerna som 

ett sätt att arbeta mer strategiskt med örnskyddet (denna typ av plan finns dock bara för 

kungsörn, ej för havsörn). Ett annat förslag i gruppen handlade om att ta fram täthetskartor för 

örnbon som kan användas för att identifiera i vilka områden vindkraften kan ha mest och 

minst negativ påverkan på örnar. Täthetskartor diskuterades som ett alternativ till kartor över 

exakta lokaliseringar av bon, vilka skulle vara problematiska då sådana uppgifter är 

sekretessbelagda. Länsstyrelsen föreslogs i sammanhanget som en trovärdig aktör för att både 

verifiera inventeringsdata och ta fram denna typ av karta. Liknande känslighetskartläggningar 

för örnar har, som lyftes fram i litteraturöversikten, redan tagits fram i andra länder samt i 

Västerbottens och Jämtlands län. 

Utöver detta diskuterades även i fokusgrupperna möjligheterna med de befintliga 

planinstrumenten i sammanhanget dvs. främst statens riksintressen och den kommunala 

översiktsplaneringen. Gällande riksintressen lyftes fram att det i dagsläget finns problem med 

att använda riksintresset för vindbruk som ett styrinstrument för vindkraftsutbyggnad. Bland 

annat så upplevs inte riksintresset har så hög status i jämförelse med andra intressen, vilket 

innebär att det oftast inte prioriteras. Gotlands gällande översiktsplan diskuterades som 

relativt ambitiös gällande vindkraft, men det sas också att örnintresset inte vägts in i så stor 

utsträckning när den togs fram eftersom att denna fråga inte var så aktuell då. Ett förslag om 

att ta fram en ny översiktsplan ansågs dock inte relevant att göras innan ”örnfrågan” retts ut 

ordentligt.  

Eftersom att vindkraftsutbyggnad är en nationell angelägenhet och för att staten har en bättre 

position för att få överblick av örnpopulationen som helhet, förslogs istället för en ny 

översiktsplan att staten borde ta ett större ansvar för planeringen. Genom att på den nationella 

nivån väga in fler olika intressen, exempelvis örnskydd, i framtagandet av riksintresset för 

vindbruk, skulle de utpekade områdena som pekats ut kunna få högre kvalité och status än 

idag. Förslagsvis skulle kommunerna sedan inte behöva utnyttja hela riksintresseområdet för 

vindkraftsutbyggnad, men de ska inte heller kunna välja bort vindkraften helt och hållet. I de 

områden som anses lämpliga för vindkraft både nationellt och regionalt/lokalt ska vindkraften 

har företräde framför andra intressen och där byggas ut så rationellt och effektivt som möjligt.  
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8. Avslutande ord 

För en samexistens mellan vindkraft och örnar på Gotland, utan negativ påverkan på 

bevarandestatus på populationer av kungs- och havsörn, finns ingen entydig och eller enkel 

lösning. I projektet har ett antal vägar såsom tekniska fågelskyddssystem, ekologisk 

kompensation och strategisk planering undersökts. Dessa åtgärder är alla närmast obeprövade 

i Sverige.  

8.1 Tekniska fågelskyddssystem 

De tekniska fågelskyddssystemen har förutsättningar att minska dödsfall av kollisioner mellan 

örnar och vindkraftverk. Däremot är fågelskyddssystemens möjligheter att lindra negativ 

påverkan på örnar av vindkraft inte tillräckligt utrett. Vissa användningsområden för 

systemen, såsom inventering eller skydd vid migrationsstråk, verkar kunna vara mer allmänt 

acceptabla, men vid permanenta örnhabitat är acceptansen för systemen mindre. 

Skyddssystem som använder varningsljud är mer omdiskuterade än de skyddssystem som 

endast stänger av vindkraftverken när fåglarna kommer nära, eftersom ljudet anses kunna 

störa fåglarna, ge habitatförluster samt bidra till fragmenterade habitat i större utsträckning. 

Om fågelskyddssystemen skall kunna användas behöver deras tillförlitlighet verifieras så att 

tillståndsmyndigheter har ett fullgott beslutsunderlag för att kunna bedöma om 

skyddsåtgärden är tillräcklig (enligt skyddsbestämmelserna i lagen) för att kunna ge tillstånd. 

För att vara trovärdig bör sådan verifikation göras av oberoende aktörer, exempelvis forskare 

på universitet, samt baseras på standardiserade och statistiskt rigorösa metoder som möjliggör 

jämförelse mellan olika systemutvärderingar. Först när utvärderingar finns på plats och 

tillståndsmyndigheters ställningstagande är prövade går det att säga i vilken grad som 

fågelskyddssystemen kan bidra till samexistens.  

8.2 Ekologisk kompensation 

Vindkraften bidrar endast med en mindre del av den negativa mänskliga påverkan på örnar. 

Väg- och tågtrafik, blyförgiftning och el-död vid kraftledningar står för en betydligt större 

andel av dödsfall av örnar. För att förbättra örnarnas chanser till överlevnad skulle det vara 

mer effektivt att byta ut blyammunition, isolera elstolpar och gräva ner elledningar m.m. för 

att kompensera för den påverkan som en vindkraftpark kan ha på örnarna i närheten. Sådana 

kompensationsåtgärder tillämpas i vissa länder idag. En sådan tillämpning i Sverige verkar 

inte vara möjlig med dagens lagstiftning, vilken säger att kompensationsåtgärder inte kan tas i 

beaktan vid tillståndsgivning. En möjlig öppning för att arbeta med kompensation i 

tillståndsgivningen skulle dock kunna vara om åtgärderna utgick ifrån någon form av 

strategisk planering där det kan visas att det blir en nettovinst (eller åtminstone ingen 

nettoförlust) för örnpopulationen om verksamhetstillstånd villkoras med 

kompensationsåtgärder. 

8.3 Strategisk planering 

Artskyddsförordningen och miljöbalken syftar till att skydda örnpopulationerna, men de 

omfattar inte varje enskild örnindivid. Det är svårt att skydda en population när man ska ta 

ställning till varje vindkraftspark för sig. Såsom rättspraxis med skyddszoner till örnbon har 

utvecklats blir det ofta främst fokus på individer då det inte finns andra tillgängliga 
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planeringssystem för att säkerställa en population. Här kan strategisk planering ta ett mer 

övergripande grepp för att bevara en population. Exempel på hur en sådan planering kan gå 

till finns från Västerbottens län där örngrupper och länsstyrelsen samarbetat för att ta fram en 

strategi för samexistens mellan örnar och vindkraft. En förutsättning för att kunna ta fram en 

liknande strategi för Gotland, och andra ställen i Sverige, är att det finns tillgång till 

populationsdata för örnarna samt att det finns tydliga regionala mål för storleken på 

örnpopulationerna. Detta är inte enbart en nödvändighet för att åstadkomma högre nivå av 

samexistens mellan örnar och vindkraft, men det kan även ses som en förutsättning för att få 

till en god förvaltning av örnpopulationen mer generellt. 

Sammanfattningsvis har projektet kommit fram till att förorda fortsatt arbete med de tre olika 

områdena tekniska fågelsskyddssystem, ekologisk kompensation och strategisk planering för 

att förverkliga samexistens mellan vindkraft och örnar på Gotland vid fortsatt 

vindkraftsutbyggnad. Gällande fågelskyddssystemen behövs framförallt fler vetenskapliga 

studier för att verifiera systemens tillförlitlighet, medan det gällande kompensation och 

strategisk planering främst handlar om en översyn och ett nytänkande gällande policy, lagar 

och myndigheternas eget arbete.  
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Bilaga 1: Intervjuguide – fågelskyddssystem 

 

1) Vad vet du om fågelskyddssystem? 

a) Har du några generella åsikter eller tankar om fågelskyddsystem? (Vilka är dessa?) 

b) Känner du till något specifikt fågelskyddssystem? 

i) Vad tycker du om det här systemet specifikt? 

ii) Har du några förslag på hur man skulle kunna förbättra just det här systemet? 

2) När skulle ett fågelskyddssystem kunna användas i förhållande till vindkraftverk? 

a) Finns det situationer när fågelskyddsystem inte är passande lösningar för att få 

samexistens mellan örnar och vindkraftverk? 

3) Vilka kriterier eller krav bör ett fågelskyddsystem uppfylla för att det ska kunna användas 

i vindkraftssammanhang? Hur är det med kriterier gällande 

a) Systemets funktion (känslighet för avstyrning av fåglar, känslighet för stoppfunktion) 

b) Påverkan på fåglar eller fågelhabitat 

c) Tester (upptäcktsfrekvens, upptäcktsavstånd, funktion för avstyrning och stopp, hur 

mycket tester, var bör testerna göras, väder och ljusaspekter) 

d) Legala aspekter (artskydd, områdesskydd, skyddsavstånd) 

e) Ljud, annan avskräckning (lukt, färger, etc.) 

f) Pris (systemets pris, förluster i energiproduktion) 

g) Annat? 

4) Har du några andra tankar om fågelskyddsystem och vindkraftverk?  
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Bilaga 2: Intervjuguide – kompensation 

 

The focus for these questions will be the local relationship of wind power development and 

eagle populations (Golden Eagles & White-tailed Sea Eagles) on Gotland.  

1. So we have it on record, tell me your name and your role in your 

organization/company/agency? 

 

2. Do you have any concerns for wind power development and the coexistence of eagle 

populations? 

 

3. Do you have any experience in compensation projects? [Definition if requested by 

interviewee] Providing environmental gains for eagle populations would constitute as 

a compensation project. Goals of each project should include one of the following: 

reduce threats to the species, increase breeding/reproductive success, or increase 

breeding opportunities. 

a. What is your overall view of compensation for eagles as associated with 

wind power? 

b. Have you worked with other stakeholders in compensation projects? 

c. Do you have any suggestions on compensation project that could be 

applicable to Gotland’s eagle populations and wind power? 

4. Do you have any suggestions for legal requirements for protecting eagle species with 

respect to wind power development? 

 

5. Do you have any suggestions for wind power developers to consider eagle protection 

when planning a wind power project? 

 

6. Electrocution and lead poisoning are some of the biggest contributors to eagle 

mortality in Sweden. Do you have any suggestions on how these specific risk factors 

could be mitigated? 

 

7. What kind of compensation measures do you think could be implemented for eagle 

deaths from wind turbine collision and potential habitat loss? 

 

8. Lastly, do you have anything to add? 
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1. Literature Review 

1.1. Bird Protection Systems 
In this chapter a general overview of existent bird protection systems in the market is performed. 

The information was mainly obtained from the existing technical data of the products but also via 

interviews with the companies’ technical experts. 

1.1.1. Identiflight 

The story of Identiflight started in the United States of America. The method, based in old missile 

detection / identification system was firstly analyzed in the National Renewable Energy Laboratories 

experimental field using trained golden eagles to test the image quality of the cameras. The 

prototype had, since then, improved continuously to adequate its characteristics to effective bird 

detection and identification, until the current prototype was achieved. 

The Identiflight system can be described as a detection-curtailment system that uses artificial 

intelligence, based on specific algorithms, to compare more than 90 different birds’ features (ex: size, 

shape or color), identifying them by specie (distinguishing identical size birds such as eagles or turkey 

vultures), eliminating any undesired object from the background noise.  

The current prototype uses 8 fixed cameras covering a 360 degrees range plus a stereoscopic 

camera15 (“planet tilt”) for high resolution and positional measurement providing the system “real-

time image processing”. 

According to Alan Derrick (Identiflight’s Technical Export) the system detects any bird of interest up 

to 1km (Renewable Energy Systems 2017) from each Identiflight tower (; this means that if an eagle 

is flying at its maximum horizontal speed (≈ 18 m/s), the maximum curtailment response time would 

be in the order of 55 s. It is known that recent turbines are able to respond to curtailment with 

timespans between 20 – 30 s, therefore it can be assumed that the system answers positively to the 

worst case scenario (maximum horizontal eagle flight speed of ≈ 18 m/s) stated Alan Derrick. The 

spatial coverage from each Identiflight tower is 2 km3 (Renewable Energy Systems 2017). 

It can also detect the bird species with an accuracy of ≈ 99% (Renewable Energy Systems, 2017), i.e., 

it has a false-positive (error) detection probability of barely 1%. After detection the system transmits 

the information to the turbine / observer in a matter of seconds (200 ms) allowing the curtailment of 

the turbine to be performed automatically or manually (according to the wind farm operator 

decision).  

It is important to note that the detection system does not identify individual birds, i.e., there is no 

difference for the system if a single bird passes through the detection area 10 times or if 10 different 

individuals pass through the area one time each, in both cases the system registers 10 detections. 

The system is installed directly in a 10 m tower, looking “skywards”. There are a few reasons behind 

the usage of its own tower: firstly, it is extremely difficult to establish a contract with the turbine 

                                                           
15 A stereographic camera can be composed by several lenses (minimum 2) with separate image sensor or film frame for each lens. This 

characteristic opens the possibility of simulating the human binocular vision providing the possibility to capture 3D images (The Foundry, 

n.d.). 
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manufacturer in which he accepts the installation of the system in the wind turbine tower, and, even 

if accepted, Identiflight would need to seal contracts with a wide range of WTG manufacturers. 

Secondly the shadow effects from wind turbine blades and the rotation of the yaw system would 

cause interference in the 360 degrees field of view of the cameras.   

The amount of systems necessary to cover the full wind farm area is extremely dependent on the 

layout distribution of the wind turbines; however Alan Derrick (Technology Expert on Identiflight at 

Renewable Energy Systems, United Kingdom) says that as a rule of thumb one system for every 2-3 

turbines would be enough in most cases. This would make the system affordable for large scale wind 

farms due to Identiflight’s cost effectiveness, but not for small scale wind farms.  

In addition, the system presents high resistance to cold temperatures, including snow, as well as high 

temperature values. The operability under foggy or heavy rain conditions is not so efficient although 

this might not affect the results negatively as it is expected that due to reduced vision, eagles do not 

to hunt during these conditions (Renewable Energy Systems 2017). 

The latest information states that the commercial sales of the product should start in 2017 in the 

USA, as in Europe the commercial availability is predicted to the start of 2018. 

During the interview, information regarding the cost was requested but Alan Derrick was not able to 

provide any specific details. However, he assumed that the costs with observers, including 

equipment, vehicles and construction should be higher than the Identiflight system. In relation to 

other products available in the market, the cost should be comparable to the DTBird system, 

including maintenance and operation costs. 

More information on the Identiflight’s specification can be found in Supplement A. 

1.1.2. DTBird® 

DTBird system has been developed by Liquen Consultoria Ambiental in order to attain real time 

measures of bird monitoring and/or collision mitigation. The self-working system is suitable both for 

onshore and offshore applications. First the equipment is based on a detection system based on the 

target specie and secondly, allows the wind farm operator to select from two independent actions 

for bird collision mitigation: Detection and curtailment system (Stop Control Module) and Detection 

and deterrence (Collision avoidance module). These two modules can work separately or in-sync 

(DTBird 2017). 

The detection system can be composed by 4 to 8 High Definition (HD) cameras which grant a 360° 

spatial coverage. The product is always adjusted (pre-designed) according to the site specific 

roughness and height contours promoting a higher level of effectiveness. It is placed at different 

heights in the wind turbine tower (also according to the site characteristics) and it only protects the 

turbine where the system is installed. The detection is performed during periods of daylight (> 50 lux) 

(DTBird 2016). 

There is no precise specie identification as DTBird identifies all avifauna present in the surrounding 

high collision risk area. The settings are adjusted in accordance to the target specie being the 

detection range also dependable on this parameter (ex: wingspan). This means for example that for a 

bird wingspan higher than 150 cm the set up range can be configured to 200-600 m. This would be 
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the range of detectability necessary for the target species in Gotland as the golden eagle presents a 

wingspan ranging 1.8 to 2.34 m (Watson 2010) and the white tailed sea eagle 1.78 up to 2.45 m 

(Ferguson-Lees & Christie 2005). 

According to the Norwegian Institute for Nature Research (NINA), the bird detectability rate is higher 

than 80% (May et al. 2012), although DTBird has been developing the system since the release of 

NINA’s report with the aim of increasing this rate. The amount of false positives per day is in the 

order of 0.5 to 5 birds (yearly average) (DTBird 2016). 

During the preliminary interview held with Marcos de la Puente Nilsson (Technology Expert on 

DTBird System, Spain) it was identified that the system is suitable not only for large scale but also 

applicable and cost efficient for small scale wind farms. 

1.1.2.1. Curtailment System (Stop Control Module) 

As referred before, the system depends primarily on the accuracy of the detection method.  

After detection, a stop signal is triggered and transmitted to the turbine in 2-10 seconds (depending 

on the wind turbine manufacturer). This leads to the possibility of curtailment, if a manual system is 

in place (decision taken by the wind farm operator) or, effective curtailment if an automatic system is 

installed. The curtailment response time, in the second case it’s intimately related with the wind 

turbine model (DTBird 2016). It is known that recent turbines are able to respond to curtailment with 

timespans between 20 – 30 s however older turbines can be slower to curtail (30 – 45 s). 

Nonetheless, according to DTBird experience the desirable response to curtailment should be 

between 10 and 25s. 

Until this moment there were no tests performed regarding the “stop control module” effectiveness, 

therefore statistics of estimated/expected curtailment costs are unknown and would be site specific. 

1.1.2.2. Deterrence System (Collision Avoidance Module) 

The collision avoidance module uses 4 to 10 speakers per wind turbine (pointing “skywards”) with 

the intention of dissuade birds from flying within the collision risk area (see figure 1). 
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Figure 1 – Collision risk area definition diagram, Source: Litsgård et al. 2016 

The module emits two different sounds: a warning sound, which is produced to birds flying in the 

potential collision risk area and a discouraging sound that is emitted to birds flying in high collision 

risk area. These sounds can be triggered in an extremely short period of time (less than 2 seconds) 

after detection.  The emitted sound, according to Marcos da la Puente Nilsson, is in the order of 110 

– 120 dB (measured 1 m from the speaker). In order to answer to legal requirements concerning 

sound emissions in particular areas, the volume can be adjusted accordingly, including the possibility 

of reducing sound emission in particular directions (ex: direction of a potential affected households). 

According to DTBird (2016) the number of false “sound triggers” per day is 0.2-4.5 with duration of 

0.1 – 2.5 minutes (yearly average) being these values dependent on the bird activity in the area. 

Marcos de la Puente Nilsson also referred that there is no reason to believe that the sounds emitted 

provoke any harm to birds, but at the same time there is no scientific proof pointing otherwise. He 

also informed that DTBird and an Ornithological Association (non-specified) are planning to perform 

tests in order to verify eagles’ auditory sensitivity to different sound levels. 

1.1.2.3. Control System (Collision Control Module) 

The collision control model is an addition to the modules presented before with the main goal of 

collecting data from all the registered flights in high risk collision areas. The system records both 

video and sound allowing the wind farm operators to maintain an updated database of birds flying 

within the area, providing a tool for different ornithological studies within the spatial coverage of 

each individual turbine. 

More information on the DTbird system specification can be found in Supplement B. 
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1.1.3. Merlin Avian Radar System – Detect 

Detect Inc, is an American company dedicated to the development of artificial intelligence radar and 

remote sensing technologies. The company main targets are aviation safety, security and surveillance 

but also wind energy. For wind energy Detect specialized on bird detection systems with the product 

Merlin Avian Radar System coupled to the MERLIN SCADATM Mortality Risk Mitigation System. This 

product uses a combined US Air Force and NASA technologies background (Detect 2015). 

Merlin Avian Radar System relies on a state Doppler Horizontal Surveillance Radar and a Scanning 

Radar allowing detection with a spatial coverage of 360 degrees and range of ≈ 4.5 km. Its robustness 

aggregated with the possibility to perform under night conditions make it especially suitable for 

onshore in remote locations and offshore applications. It can run manually by notifying the operators 

of the incoming risk, and leaving the decision of curtailing in the hands of the wind farm operator 

(Davenport et al. 2011) or can run automatically, sending a sign to the SCADA system (supervisory 

control and data acquisition) via the MERLIN SCADATM Mortality Risk System functionality, 

commanding curtailment of the wind turbine if necessary, requesting authorization for turbine 

restart when the risk disappears.  As for the other technologies presented before the curtailment 

response time is dependent on the wind turbine manufacturer (Detect 2015). 

Detect (2009), also states that deterrent solutions as LRAD (long range acoustic device) and LDU 

(laser deterrent unit) are under development. 

Additionally, it offers the possibility for collecting all detection and tracking data (Detect 2015). On 

the other hand, and on the contrary of Identiflight, Merlin Avian Radar System cannot detail specific 

bird species, but can detect target species based on its size if there are no similar sized birds within 

the area (Crasilscic 2016).  

More information on the system’s specification can be found in Supplement C. 

1.2. Systems Comparison 
The following data is presented in form of a table in order to allow a visualization of the three 

different systems presented above in parallel. All the content contained in table 1.1 and 1.2 is in 

accordance to the protection system manufacturers’ specifications or technical data.
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Bird Protection System 

System characteristics Identiflight 
DTBird (collision avoidance 

module) 
DTBird (Collision Control 

Module) 
Merlin Avian Radar System 

Installation site 10 m height independent tower 
Wind turbine tower (height 

defined according to site 
characteristics and client request) 

Wind turbine tower (height 
defined according to site 
characteristics and client 

request) 

Separated Structure (Portable 
for onshore and fixed to 

offshore applications) 

Detection system 
8 fixed cameras plus a 

stereoscopic "planet tilt" 
camera 

4 to 8 High Definition (HD) 
cameras  

4 to 8 High Definition (HD) 
cameras  

200 watt solid state Doppler 
horizontal surveillance radar 
and 25 KW vertical scanning 

radar 

Spatial coverage 360° / 2 km
3
 

360° / Pre-designed according to 
site specifications and client 

request 

360° / Pre-designed according to 
site specifications and client 

request 

360° around site with 24° above 
ground level and 1,2 – 2,2 km 

22° beam width 

Detection range Up to 1km 
According to target specie's 

wingspan (maximum 200-600m 
for wingspan > 150 cm) 

According to target specie's 
wingspan (maximum 200-600m 

for wingspan > 150 cm) 

15,000 ft. above ground level             
(≈4,5 km) 

Luminosity Non-defined Yes over 50 lux Yes over 50 lux 
No need for specific luminosity 

conditions 

Night detection No Under Development Under Development Yes 

Species identification 
Yes, with ability to detect 

different species with similar 
wingspan 

No, detection based on bird's 
wingspan 

No, detection based on bird's 
wingspan 

No. Conditioned to  the 
existence of similar sized birds 

foraging the area 

Bird detectability rate 

 
>  99 % > 80 % > 80 % Non-specified 

Table 1.1 – Comparison of different bird protection systems – Part I, Sources: Renewable Energy Systems (2017); DTBird (2016); DeTect (2015) 
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  Bird Protection System 

System characteristics Identiflight 
DTBird (collision avoidance 

module) 
DTBird (Collision Control 

Module) 
Merlin Avian Radar System 

False-positives 

(Consequences) 
- 

Triggers: 0.2-4.5  per day with the 
duration of 0.1 to 2.5 minutes/day 

(yearly average)  

Stopping time: 0.5 - 10 
hours/year 

Non-specified 

Time from detection to curtailment < 200 ms Non-applicable 
2 - 10 s after trigger (depends on 

turbine manufacturer) 

Via MERLIN SCADA
TM

 mortality 
Risk Mitigation System (time not 

specified) 

Time for curtailment response 
Wind turbine manufacturer and 

model dependent  
Non-applicable 

Wind turbine manufacturer and 
model dependent  

Wind turbine manufacturer and 
model dependent  

Automatic restart after curtailment Non-specified Non-applicable Yes No 

Deterrent type Non-applicable 

2 different types of sound 
emission: warning and discourage 
(110 - 120 dB measure 1 m from 

noise source) 

Non-applicable 
LRAD (Long range acoustic 

device) and LDU (laser deterrent 
unit) under testing 

Number of deterrents  Non-applicable 4 to 10 speakers per wind turbine  Non-applicable Non-defined 

Time from detection to deterrent 
activation 

Non-applicable Less than 2 s Non-applicable Non-applicable 

Operation under inclement weather Yes Yes Yes Yes 

Table 1.2 – Comparison of different bird protection systems – Part II, Sources: Renewable Energy Systems (2017); DTBird (2016); DeTect (2015) 
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1.3. R&D and new technologies suggestions 
According to the NREL report NREL/TP-5000-65735, and relevant literature review compiled, a list 

identifying possible technological developments, research and the implementation of new ideas / 

suggestions is shown. The list is divided in 4 parts: Deterrence / prevention techniques, detection 

systems / technological development, combined systems suggestions and theoretical approaches / 

developments.  

1.3.1. Deterrence / prevention techniques 

1 – Passive acoustic monitoring – This method has been successfully used to identify different types 

of marine mammals sounds / noise (SA Instrumentation 2017). This method allows the capture of a 

wide range of sound frequencies. To be successful as detection method for birds foraging wind farms 

this method needs to be adjusted and its effectiveness tested (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

2 – Develop the already deterrent systems using auditory and visual stimuli, delving the research on 

the effect of these deterrents on the biological and psychological behavior / response of the eagles 

to it (Sinclair & DeGeorge 2016a). Additionally laser deterrents can also be tested.  

3 – Create new algorithms to predict eagle presence within the wind farm. These algorithms can be 

based in specific characteristics such as prey abundance, topographic details, weather conditions, 

and others (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

4 – Experiment taste deterrents such as using grape-seed extract (methyl-anthranilate) mist (irritant) 

(distributed by hoses along turbine blades). Some of these methods already showed promising 

results with other birds (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

5 – Use of a mask to hide the prey. This system can be based in light-emitting diode lights or similar, 

however it needs a large spatial coverage and be effective at large distances from the ground level 

(Sinclair & DeGeorge 2016a). 

6 – Bright Blades (Painting) – It is proven that insects are attracted by the turbine blade colors, and in 

consequence attract birds that feed on them. Although not so relevant for large birds such as eagles 

(Aubudon 2016)  

7 – Incorporation of certain deterrents in the wind turbine, such as compressed air for example 

(Sinclair & DeGeorge 2016a).  

8 - Mapping protected bird areas avoiding wind power development in areas of possible conflict 

(Cryan 2014).  

1.3.2. Detection systems and technological developments 

9 – Development of the existent Doppler radar systems as a detection method. Use different 

approaches for bird identification based on characteristics such as the flight pattern or wingspan 

(Sinclair & DeGeorge 2016a).  

10 – Improve SCADA data communication with the impact reduction method. Although this 

communication is already performed, there is space for improvement (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

11 – Create new algorithms in order to detect individual species (Sinclair & DeGeorge 2016a). 
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12 – Increase the level of detection by the use of cameras incorporating state-of-the-art technologies 

(Sinclair & DeGeorge 2016a).  

13 – Establishment of “geofences” (virtual perimeters) to inform the wind power developer about 

bird activity in the area and deepen knowledge regarding flight patterns. This method needs the use 

of a GPS systems in the bird, therefore more appropriate to use in areas with resident individuals 

(Sheppard et al. 2015).  

14 – Detection based on species characteristics such as keratin’s amount. For example, it is known 

that large birds such as eagles possess large amount of keratin (mainly in its beak and talons) (Sinclair 

& DeGeorge 2016a).  

15 – Re-design radars to avoid blade interference (use the wind turbine blade in favor instead of 

against it) (Sinclair & DeGeorge 2016a). This can also be achieved by filtering the blade interference 

using specific algorithms.  

16 – Decrease wind turbines curtailment response times after bird detection. This particular point is 

wind turbine manufacturer / model dependent (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

17 – Utilization of distributed systems instead of individual central systems, both for deterrence and 

detection systems. This will allow a higher spatial coverage (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

18 – Improvements on turbine design. This method might be successful, although it would only work 

for development of new wind farms (Sinclair & DeGeorge 2016a, Mother nature network 2014) 

Same examples are: 

 Flodesign turbine (Ogin) [figure 2] 

 KiteGen STEM (KiteGen Research) [figure 3] 

 Power plane (Ampyx Power) [figure 4] 

 Energy kite(Makani Power Inc) [figure 5] 

 BAT (Altaeros Energies) [figure 6] 

 

  

Figure 2 – Flodesign,  

Source: Wattnow 2012 

Figure 3 – KiteGen STEM 
Source: KiteGen 2009 
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Figure 4 – Power plane, 
Source: Ampyx Power 2017 

Figure 5 –Energy kite, 
Source: Cherubini et al. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 – BAT, Source: Altaeros Energies 2017 

1.3.3. Combined Deterrence and Detection 

19 – Testing and validating effectiveness of impact-reduction strategies (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

20 – Use of new technologies such as drones to detect / deter eagles (Sinclair & DeGeorge 2016a).  

21 – Integrated systems – Development of solutions with detection and deterrent systems combined. 

This includes algorithms development which might increase the probability of success of bird 

protection system (Sinclair & DeGeorge 2016a). 

22 – Use of trained individuals to test the effectiveness of impact-reduction strategies (Sinclair & 

DeGeorge 2016a).  

1.3.4. Theoretical Approaches 

23 – Perform a research on “habituation” - The word habituation in this case stands for the 

adaptation one group of birds has to a determined deterrent. The main goal of the research is to 

understand if habituation occurs and the reasons behind it from a biological perspective (Sinclair & 

DeGeorge 2016a). 

24 – Deepen the research on current knowledge on bird collisions behavioral patterns (Sinclair & 

DeGeorge 2016a). 
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25 - Generate a consistent literature review comprehending all the already existent impact-reduction 

methods (detection and deterrent), including tests verification and effectiveness if possible (Sinclair 

& DeGeorge 2016a). 
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1.4. Framework for test effectiveness  
All the presented methods (developed or under development) need to prove their effectiveness.  

To consider these tests effective it is essential that the impact-reduction strategies show biological 

efficiency; however there are many associated challenges, such as: 

 Rare recording of events (ex: eagle impacts with wind turbines are rare events) 

 Need for sufficient number of “carcasses” (death birds) 

 Increased cost (if the sample and tested area are amplified) 

 Test duration (to include seasonable variations) 

 Site specific conditions (weather, terrain, etc…) (Sinclair & DeGeorge 2016b) 

The analysis needs to be based in statistical considerations, evident research questions, defined 

experimental units so pseudo-replication16 is avoided, appropriate spatial and temporal scales. For 

effective test implementation and comparison, NREL proposed a standardized framework (Sinclair & 

DeGeorge 2016b) with the aim of making this analysis simple, more reliable and accepted at the eyes 

of different stakeholders. 

The main potential users of this proposed framework can be: 

 Governmental Agencies 

 Regional Government 

 Municipalities 

 Impact-reduction technology developers and manufactures (and its investors) 

 NGO’s 

 Wind industry developers and consultants 

NREL report suggests that the test framework should incorporate the steps shown in diagram 1: 

 

                                                           
16 Special case of inadequate specification of random factors where both random and fix factors are presented 
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Diagram 1 – NREL suggested steps to implement a framework for testing effectiveness of bird impact-reduction strategies in Wind Power Projects  

(Sinclair & DeGeorge 2016b)
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2. Evaluation of current bird protection systems 

3. DTBird testing at Smøla wind farm - Norway 

3.1. Smøla - General data 
A population of 65 to 70 pairs of white-tailed eagles was known to be active within the area of the 

Smøla wind park (Statkraft 2010), Møre og Romsdal county, Norway’s west coast (figure 7). The 

levels of eagle take rate found within the wind farm after construction instigated authorities to 

increase their concerns towards this protected species. To improve the coexistence conditions of 

white-tailed eagles and wind power the windfarm owner, Statkraft, and the Norwegian Institute for 

Nature Research, NINA, started to investigate possible solutions for bird protection or collision 

mitigation within the windfarm. 

 

 

Figure 7 – Smøla Wind Park Location, Source: Google Earth, 2017 

In the beginning of 2012, Statkraft purchased two units of the DTBird system with the main intent of 

verify its effectiveness.  

3.2. Detection and deterrence units 
Each DTBird unit used in the Smøla wind farm consisted on a detection module composed by two 

cameras, one installed horizontally and the other vertically directly on the turbine tower. According 

to May et al. (2012) from NINA, the cameras covered the rotor swept area with a view angle of 90° 

and a maximum detection range of 200 – 300 m.  

The detection data was recorded with luminosity levels higher than 200 lux (daylight conditions) and 

all images were saved automatically into an online database analysis platform (DTBird’s DAP). 

Besides the two detection cameras, each unit was also equipped with two speakers for sound 

emission with the purpose of warning or dissuading birds from flying in the vicinity of the wind 

turbine (deterrent – DTBird’s Avoidance Collision Module). This system was triggered when any bird 
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of interest was flying within the designated “collision risk area”. For activation of the warning sound 

a distance inferior to 150 m was defined and a distance inferior to 75 m was defined to trigger the 

dissuasion sound. Birds’ groups or species of interest could be identified on the detection system 

based on the size of its respective wingspan (May et al. 2012). 

3.3. Evaluation 
The study on DTBird System’s effectiveness was performed during ≈ 210 days (2nd of March to 30th 

September of 2012) and the two purchased units were installed in turbine 21 and 42 (hereafter A 

and B) (May et al. 2012). The reasons behind the selection of these particular turbines were not 

specified.  

For effectiveness analysis and latter comparison, May et al. (2012) identified the control measures, 

respective definitions and testing targets as shown in table 2: 

 

Control measure Definition Target 

True Positives Birds were visible in the video 
Detectability rate higher than 

80% 

False Positives Birds were not visible in the video Less than 2 per day 

False Negatives 
Failure on the act of recording birds in the 

vicinity of the wind farm 
Less than 10% 

False Deterrent 
Activation of the warning or dissuasion sounds  

without bird presence 
(Less than 20%) 

 
Table 2- Control measures, definition and target, Source: May et al. 2012 

 

To evaluate the accuracy of these control measures three different methods were used: 

 Analysis of the recordings database (according to the DTBird® system) 

 GPS equipped birds data analysis 

 Avian radar system (Merlin Radar System Model 2530e) data analysis 

 

Additional evaluations were performed on birds’ flight behavior near the turbines considering the 

following parameters: 

 Flight duration 

 Direction 

 Altitude (Height) 

 Distance 

 General behavior 

 

3.4. Results  

3.4.1. True positives (detectability rate) 

To evaluate the detectability rate May et al. (2012) analyzed DTBird’s and radar system datasets, 

comparing the bird activity recorded by both systems. A total of 711 flights were identified in the 
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detection range of the analyzed turbines. Most of the time the information on the two datasets 

overlapped, nevertheless, is important to reinforce that, even though the radar system provides an 

independent dataset it does not record all the flights, therefore, DTBird’s detectability rate values 

presented in table 3 should be observed as indicative. 

 

Distance from the 
turbine 

Conditions Detectability rate at 
Turbine A 

Detectability rate at 
Turbine B 

300 m radius Normal 83% 59% 

300 m radius > 200 lux 92% 76% 

150 m radius Normal 96% 83% 
Table 3- Detectability rate - Radar and DTBird systems comparison, Source: May et al. 2012 

Note 1: The results (shown in table 3) refer to data collected only when both systems were in 

function. 

Note 2: one (1) detection is accounted only if a bird is detected either by DTBird or the radar system. 

3.4.2. False positives 

To compare the number of false positives in the two turbines the number of days was reduced to a 

total of 178 days. This was adjusted due to a failure on the detection system on turbine B, reducing 

its operational time. 

The number of false positives per day can be seen in table 4: 

Turbine False positives per day Total of False Positives Operating days 

A 1.56 122 78 

B 1.61 161 100 
Table 4 – False positives according to operating days (turbine A and B), Source: May et al. 2012 

Even though the number of false positives per day meets the pre-established target (less than two 

false positives per day) is important to refer that a high number of false positives was detected at 

turbine A, mainly during the month of July due to the existence of moving clouds and other sky 

artefacts which were identified as birds. This was due to the similarity on the image’s pixel size, 

showing a high sensibility of the detection system to this particular characteristic. A total percentage 

of 40% from all the detections recorded were considered false positives.  

3.4.3. False negatives 

The rate of false negatives is not presented by May et al. (2012) in the NINA report, nevertheless the 

available data allows its calculation. The rate was calculated as the number of false negatives 

detected divided by the number of birds detected by both radar and video systems. Taking into 

account the following abbreviations: 

FN – False negatives 

TP – True Positives 

FN + TP = Birds detected by both radar and video systems 
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The rate was calculated as: 

 

𝐹𝑁 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 𝐴 =
31

154 + 31
= 16.8% 

 

and 

 

𝐹𝑁 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 𝐵 =
95

135 + 95
= 41.3 % 

 

This concludes that the calculated rate presents a higher value than the pre-established target of less 

than 10%. 

3.4.4. False deterrent and bird’s response to deterrent 

According to May et al. (2012), the deterrent system was triggered 426 times in which 55% (ca. 234 

times) of the activations corresponded to false positives, i.e., sound that was emitted in the absence 

of bird activity. Considering the total of true positives the warning sound was triggered in 63% of the 

cases as the dissuasion sound 20%. The remaining 17% of the cases the dissuasion system was not 

activated (May et al. 2012). 

In 7% of the cases where the sound deterrent was initiated, it was possible to see birds’ response to 

the deterrent sound, however, May et al. (2012) concluded that birds’ response to both warning and 

dissuasion sounds was not significant as in more than half of the analyzed cases this could not be 

determined directly.  

3.5. Other systems 
As stated before two other systems were used for dataset comparison, GPS telemetry system and 

Merlin Avian Radar system. In this sub-chapter some of the most relevant information captured by 

these systems as well as the performed analyses are described.  

3.5.1. GPS telemetry 

During the testing period around 50% of the GPS relocations within 300 m from the turbines were 

observed in 4 particular turbines. Turbine A belongs to that group. It was visited 337 times from a 

total of 1082 relocations (ca. 31 %), however neither turbine A or B were part of the group of the 

“most visited” turbines within a radius of 150 m and 75 m. The GPS telemetry data have also shown 

that the wind turbine areas were used more often by white-tale eagles prior to fledging17 and less 

after fledging. This situation in the relocations within 75 m (almost 3 times more prior to fledging) 

can be explained due to the birth of juveniles in the wind farm area. Post-fledging relocations were 

reduced in nearly 0.7 times within 150 m radius. Birds flying below the rotor swept area have also 

                                                           
17 Fledge – The ability of a bird to develop feathers strong enough to fly  
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shown a variation lower in post-fledging (3.5 times) and an increased in prior-fledging (6.1 times) 

when compared to the anticipated. It was also observed that white tailed eagles mostly use the area 

below the rotor swept zone (RSZ) (in agreement with the DTBird observations). The GPS data 

however does not agree with the data from the DTBird observations stating a higher birds’ flux 

within 150 m from the tested wind turbines A and B (May et al. 2012).  

3.5.2. Avian radar 

According to May et al. (2012) few birds were detected within the radius of 80-120 m of the tested 

turbines. This is due to the fact that the radar system is not able to identify small objects (eagles) at 

close distance which are shadowed by larger objects (wind turbines), i.e., the vertical radar is able to 

detect birds at different distances from wind turbines A and B, even though, for short distances, the 

radar system detection rate of false-positives is relatively high.  The rotating wind turbine blades that 

are identified as true positives are the reason behind this high number; thus, the number of 

detections ranging from 20-60 m from the wind turbine is the highest. It was also observed that for 

turbine A the number of detections decreases with the increased distance from the wind turbine, 

however, this pattern is not seen at turbine B. 

The number of detections presents a stable distribution, in the order of 20 detections per day (for 

the different distances).  

The altitude detection statistics presented an increase in the interval of 50 – 120 m height. This is 

also created by the rotating turbine blades which produce an increase on the number false positives 

identified.  

Below the rotor swept area the radar could not detect birds, however above it and below 300 m the 

radar data indicated the highest values on birds’ activity. Regarding distance, the radar data indicates 

lower detection with increased distance, i.e., most of the detections were recorded at distances 

lower than 75 m from the turbines, even though most of these detections were false positives. 

3.6. Smøla - Conclusion 
May et al. (2012) concluded that DTBird’s first test in Nordic conditions was satisfactory. During the 

tests DTBird had complied with two out of the four quantitative criteria, even though the system 

manufacturer claims that one of the criteria was not communicated beforehand, therefore the 

system was not configured accordingly. The targets accomplished were: detectability rate (80%) and 

the videos with false positives (less than 2 per day). The test was a pilot trial, so it is assumed that the 

DTBird system can achieve better results than the ones presented here, after fine-tuning. The 

number of false-positives found was ≈ 1.2 per day. Some of the causes for this number can be related 

to the fact that the DTBird system covers a radius of 150 m around the turbine but only 50% of the 

circumference in the distance of 150-300 m, while the radar system covers the full range. The 

performance of the HD cameras and specific algorithms in the DTBird system allows it to eliminate 

undesired data such as blades, mosquitos or others, as in the radar system this data cannot be 

eliminated. The DTBird system however doesn’t detect birds during conditions below 200 lux. 

Conversely the radar system works despite of light intensity. In the case of Smøla wind farm this 

seems to be not as important as most of the birds within the area are consider diurnal species. The 

target specie of this evaluation, white-tailed eagles showed higher presence far from the turbines, 

according to the GPS telemetry data. 
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The high number of triggers on the deterrent system can be explained by the fact that DTBird 

software bases its accuracy on the target birds’ wingspan, which by itself, can lead to higher 

activation of both warning and dissuasion sounds, as the collision risk is calculated similarly for 

different species.. The three different techniques evaluated have different limitations and strengths, 

the GPS telemetry system is limited to the number of possible tracks, but on the other hand the 

tracks can be used continuously and for large periods of time. The radar system evaluates a wide 

area and is able to detect flying objects during light conditions < 200 lux (even during the night time), 

however it is not able to identify birds’ species and it has a poor accuracy for birds flying at lower 

altitudes or close to the wind turbine. Even though DTBird does not detect bird species it can 

definitely group birds in accordance to their wingspan. DTBird can be also useful in terms of 

deterrence as responses to the warning/dissuasion sounds were observed in some of the videos 

recorded. 
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4. DTBird testing Calandawind wind farm - Switzerland 

4.1 – Calandawind - General data 
The owners of Calandawind wind farm located in Haldenstein, Graubünden Canton, Switzerland, 

acquired a DTBird system in 2014 in order to evaluate the effectiveness of this system in Swiss 

avifauna, specifically in the installation area, considered to be of high topographic complexity. The 

wind farm is surrounded by alpine mountains which create updraft zones, commonly used by 

relatively large soaring birds.  

For evaluation purposes Interwind (Environmental Consultancy) and Schweizerische Vogelwarte 

(Swiss Ornithological Institute) were consulted. The Swiss Ornithological Institute was also 

responsible for the final evaluation report. 

 

Figure 8 – Elevation map of the wind farm area, Source: FloodMap.net, 2017 

Moreover Aschwanden et al. (2015) from the Schweizerische Vogelwarte, stated that the main birds’ 

species identified in the area, considered as potential targets and respective wingspan in centimeters 

were: Red Kite (140 – 165), Common Buzzard (113-128) and Common Kestrel (71-80). 

4.2. Detection and deterrence units 

The DTBird system as described by Aschwanden et al. (2015) consisted on 4 HD cameras installed in 

the wind turbine with the following features: 

1 camera installed in the north direction (31 m above ground), 1 camera installed in the south 

direction (31 m above ground), 1 camera installed in the east direction (5 m above ground), 1 camera 

installed in the west direction (5 m above ground). All cameras possessed a horizontal opening angle 

of 90° and a vertical opening angle of 68°. 

The lowest altitude ranges (above the ground) were: 132 m for the north and south cameras and 106 

m for the east and west cameras as shown in figure 9. 

Wind turbine 

(approx. location ) 
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Figure 9: Lowest altitude ranges of the 4 DTBird camera systems 

The detection range was dependent on the target specie wingspan and calculated according to 

DTBird’s system specifications (see Supplement B). Moreover, all the recorded videos were saved in a 

specific dedicated web platform (data analysis platform or DAP for short). Additional data such as 

date, time, flight duration, triggered mitigation module, mitigation trigger duration, light exposure 

(illuminance), wind turbine data (rotor direction and speed), wind speed, temperature and rain 

conditions were also saved.  

No information on the deterrence equipment was described on the evaluation report. 

4.3. Evaluation 
The evaluation of the DTBird system at Calandwind took place between the 25th of August and 26th of 

October 2014 (62 days). 

Prior to the assessment, during 12 days of the breeding season (spring) an evaluation on birds’ 

activity on the site was performed undertaking visual observations in the field assisted by a radar 

system (Swiss Bird Scan MV1). The same methods were also used during 19 days, on the migration 

season, autumn (during the evaluation period) to compare and evaluate the effectiveness of the 

recently installed DTBird system. To analyze the system effectiveness Aschwanden et al. (2015) 

identified the following control measures: 

 False Positives 

 Group / species detected 

 Deterrent Analysis18 

o False deterrent 

o Type of deterrent activated 

o Duration 

                                                           
18 The deterrent signal was weekly enabled/disabled for testing purposes  

 

106 m (East and West) 

132 m (North and South) 

Ground level 
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Birds’ behavioral reactions to the acoustic warning/dissuasion signals triggered were also 

investigated.  

Specific targets / goals for the control measures cited above were not defined. 

4.4. Results 

4.4.1. False positives 

Aschwanden et al. (2015) refers that the DTBird detection system recorded a total of 886 videos, in 

which 270 contained birds, leading to a false positives (FP) rate of 69.5%. The FP rate recorded 

corresponded to 0.2% bats and 69.3% other false positives. From the latter false positives group 

51.8% of the time the detection was triggered by helicopters or airplanes (distant), 45% by mosquitos 

(close by) and 3.2% by blade movements, maintenance and other actions at the wind turbine. 

According to DTBird, the sensitivity of the system can be adjusted in order to avoid high number of 

false positives such as the one detected, however the data provided by the wind farm owner prior to 

the system installation was not sufficient to implement this refinement. 

4.4.2. Group / species detected 

The birds’ group with a larger detection rate, after analysis of the recorded images, was birds with 

medium-sized wingspan (25-120 cm). The frequency of this group was reasonably high (> 60% of the 

total number of detections) in comparison to the other identified groups. Other bird groups such as 

raptors and small-sized birds (wingspan < 25 cm) were also detected but not with the same 

frequency as the groups mentioned before. Furthermore corvids were the specie with higher 

frequency of detection. 

4.4.3. Deterrent analysis and flight pattern change 

The acoustic deterrent was triggered in 236 cases (out of 270 true positives), showing a efficiency 

rate of 87.4 %. From these 236 activations the warning acoustic deterrent was triggered 184 times 

(78%) with a mean duration of 20.7 s as the dissuasion deterrent was activated for 52 of the cases 

(22%) with a mean duration of 23.1 s. 

Due to the fact that birds were not often flying within the wind turbine swept area the warning and 

dissuasion deterrent systems can be perceived as having a low activation rate. Nonetheless, the 

difference noted between birds flying within the rotor swept area when the system was activated or 

muted is significant and can lead to the conclusion that the deterrent system is effective, mainly for 

larger sized birds (Aschwanden et al. 2015).  

In addition is was noticeable that most observed birds seem to avoid the rotor area during the 

daytime as most of the flights were recorded above the height of the wind turbine rotor 

(Aschwanden et al. 2015). 
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5. DTBird testing at Lundsbrunn wind farm - Sweden 

5.1 –Lundsbrunn - General data 
The DTBird system was also evaluated at the Lundsbrunn wind farm, located in the Götene 

Municipality, Västra Götaland County, Sweden during the summer of 2015. This assessment was 

executed in an agricultural area (open field) as shown in figure 10 (in one wind turbine Vestas V52, 

850 KW, hub height 74 m). The described assessment was performed by DTBird and the consultancy 

company Ecocom, which was also the responsible for the final evaluation report.  

 

Figure 10 – Lundsbrunn DTBird Installation (terrain detail), source: Google Earth, 2017 

5.2. Detection and deterrence units 
Litsgård et al. (2016) from Ecocom, described that DTBird’s detection module was composed by 4 

high definition (HD) cameras located at the turbine’s tower at 10 m height.  

To ensure a minimum flight detectability rate of 80% and a number of false positives below 2 per day 

it was decided that the luminous emittance (illuminance) should be at least 50 lux.  

Moreover, a maximum detection distance was set to ca. 250 m, even though the system gives the 

possibility to adjust its configuration to detect up to 600 m (depending on birds’ wingspan). 

The collision avoidance module (deterrence system) was mounted at 20 m height and consisted on 4 

speakers and 1 amplifier, which functions in two different sound levels for warning and dissuasion. 

The warning and dissuasion systems speakers are powered by the amplifier and activated according 

to the areas defined as potential and high risk area respectively. For both warning and dissuasion the 

sound emitted had a total length equal to the duration of the flight (within the area) added with 20 

seconds. 
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5.3. Evaluation 
The main purpose of the Lundsbrunn test was to evaluate the DTBird system operational 

performance under Swedish conditions.  

The assessment described was performed during the summer of 2015, for a period of 61 days, from 

13th of July to 22nd of September, where both the detection and deterrence systems were evaluated 

and the analysis was performed considering birds with a wingspan ≥1 m (Litsgård et al. 2016).  

The detection system was active during the full length of the test and the parameters evaluated 

were:  

 Number of true positives (TP) 

 Main species observed in the recordings  

 Birds’ concentration at different heights and distances according to the rotor swept area 

(RSA). 

In terms of deterrence the test aimed to evaluate: 

 If the sound emitted warns (or not) the bird in the potential risk area 

 Flight duration  

 Flight pattern change after sound’s trigger 

To investigate these, the sound deterrent was activated every second week, so it could be compared 

with the data collected during periods where the sound deterrent system was deactivated.  

5.4. Results 

5.4.1. True positives, birds’ concentration and species 

During the testing period 368 flights (true positives) were detected accounting a total of 982 birds 

within the detection area, leading to a flights’ average of 6,0 flights / day with an average bird activity 

of 16,1 birds /day (Litsgård et al. 2016). 

After analyzing the information collected by DTBird’s Data Analysis Platform (DAP) it was identified 

that a larger part of the observed flights were composed by corvids (23%), seabirds (21%), and 

raptors (11%) (Litsgård et al. 2016).  

In respect to flight altitude (height) Ecocom’s team assessed that 27.5% of the birds flew below the 

rotor swept area (RSA), 67.9% at the RSA and only 4.6% of the flights were recorded above the RSA 

(Litsgård et al. 2016).  

Moreover it was assumed that if the “Stop Control” module was activated the estimated curtailment 

period would be 2 hours and 32 minutes for the total duration of the test (61 days) (Litsgård et al. 

2016).  

5.4.2. Potential risk of collision, flight duration and pattern change 

According to Litsgård et al. (2016) the potential risk of collision was determined directly from the 

detection distance (see figure 11) and flight height correlation. Table 5 categorizes potential risk of 

collision presents the amount of detections and respective rate for each risk level. 
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Figure 11 – Collision risk area definition diagram, Source: Litsgård et al. 2016 

Potential risk of collision 
category 

Altitude / Height [m] 
Detection 
distance 
(DD) [m] 

Ratio [%] 
(Number of flights) 

Not potentially risky * (-) (-) 8,4 % (31) 

Low Lower or Above RSA > 100 m 35,6 % (131) 

Medium At RSA 25-100 m 42,4% (156) 

High At RSA < 25 m 13,6 % (50) 

Table 5 – Flight Potential Risk of Collision, Source: Litsgård et al. 2016 

Note: * This category presented in table 5 considers all the flights detected when the rotor was 

considered nearly-stopped, i.e., the blades rotated at a speed lower than 3 rpm.  

To analyze the flight pattern changes, the assessed data was evaluated for the categories of medium 

and high potential risk of collision, considering birds’ reaction both when the deterrent system was 

activated and deactivated.  

For this particular calculation the number of days considered were 38 “standard days19". 

                                                           
19 For more information on “standard days” please consult ”Pilotinstallation av DTBird-systemet i Sverige – Möjligheter 

med skyddssystem för fågelfaunan vid vindkraftsanläggningar – erfarenheter från Sveriges första installation av DTBird”, 
Ecocom AB 
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The collected data can be seen in the table 6: 

 

  Number of flights Birds’ reaction 

Sounds 
Flight Pattern 

Change 
Medium Risk 

Area 
High Risk 

Area 

Medium 
and  High 
Risk Area 

High Risk 
Area 

Deactivated 
Non determined 69 12 

20 % 43 % 
Yes 11 9 

Activated  
Non determined  42 3 

40 % 73 % 
Yes 20 9 

 Total 142 33 175 registered birds flights 
Table 6– Flight pattern change with different states of DTBird’s Collision Avoidance System, 

Source: Litsgård et al. 2016 

From the previous table it can be concluded that the bird’s reaction increased substantially when 

DTBird’s Collision Avoidance System was activated, i.e., the flight pattern was changed after emission 

of the deterrence signal. Litsgård et al. (2016) also stated that from the flights considered to be 

within the medium and high potential risk area and considering the deterrent system to be active, 

76% of the flights presented pattern change after the sound was triggered, 13% simultaneously and 

11% before. 

Table 7 shows the flight duration within the medium and high potential risk collision areas (175 

flights) with the deterrence system activated and deactivated for a total of 38 standard days. 

 Rate / (Number of flights) 

Flight Duration 
Sound Deactivated 

(28 days) 
Sound Activated 

(33 days) 

1-10 s 56% (57) 62% (54) 

11 – 30 s 34% (34) 35% (31) 

31- 60 s 6% (6) 1% (1) 

61 – 120 s 4% (4) 2% (2) 

Table 7 – Flight duration within the high potential risk collision areas (<25m) with the deterrent system 

activated and deactivated based on 38 standard days, Source: Litsgård et al. 2016 

The results presented in table 7 show that most of the flights are of short duration (<30 s) and that 

only 13 flights were longer than 30 s. Nevertheless it is important to recognize that only 3 out of this 

13 flights happened when the deterrent system was active showing a reduction of 70% to when the 

deterrent system was deactivated. However, an e-mail (Fredrik Litsgård, 2017, personal 

communication, 13th of September) identified that due to the small dataset (61 days and one 

evaluation site) the Ecocom team chose not to establish any statistical analysis on portions of the 

data.
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6. Testing data compilation 

Site Country Year 
Evaluator / 

Report Author 

Test length 

[days] 

Technology Equipment 
Illuminance 

pre-requisites 

Other methods 
used for 

comparison  Detection Deterrent 

Smøla Norway 2012 NINA 210 2 cameras 2 speakers > 200 lux 
Radar and GPS 
equipped birds 

Haldenstein Switzerland 2014 
Schweizerische 

Vogelwarte 
62 4 HD cameras (No info) (No info) 

Radar and 
Observers 

Lundsbrunn Sweden 2015 Ecocom 61 4 HD cameras 
4 speakers + 1 

amplifier 
> 50 lux (-) 

Table 8 – Testing general information comparison, Source: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård et al. 2016 

 

Detection Deterrent 

Site 
Number 

of 
records 

False 
Positives 

(Total) 

False 
Positives  

(rate) 

False 
Positives 

/day 
Triggers 

%  
[Warning 

+Dissuasion] 

Average 
Length [s] 
[Warning] 

Average 
Length [s] 

[Dissuassion] 

Smøla (A) 368 122 33% 1,56 
426 63+20+17

20
 

13,3 10,6 

Smøla (B) 343 161 48% 1,61  12,7 11,8 

Haldenstein 886 616 69,5% (-)  236 78+22 20,7 23,1 

Lundsbrunn 368 - - - - - 22 32 

Table 9 – Testing comparison: detection and deterrent results, Source: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård et al. 2016 

 

                                                           
20

 Explained in Supplement BPS 
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Site Main Target Specie Bird seasonal movement  Wingspan [cm] Detection Distance [m] 

Smøla (A) 
White-tailed eagles Resident/ Migratory 240 200-300 

Smøla (B) 

Haldenstein Red Kites Migratory 140-165 150 

Lundsbrunn Undefined - ≥ 100 250 

Table 10 – Testing comparison: Bird information and respective detection distance, Source: May et al. 2012; Aschwanden et al. 2015; Litsgård et al. 2016 
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7. Curtailment response times 

As mentioned in the previous chapter 1.1.1, Identiflight is a detection system associated with a 

curtailment mechanism that allows the wind turbine to stop after detection of a predefined targeted 

bird. Also mentioned before (chapter 1.1.2) DTBird possesses a specific module focused in 

curtailment of the wind turbine, Stop Control module, after detection of the target bird. Both 

systems claim that the time between detection and sending the signal to the wind turbine informing 

about the presence of a targeted bird within the detection range is relatively low, < 200 ms for 

Identiflight (see Supplement A) and 2 to 10 s for DTBird (see Supplement B), however, there are no 

published reports on the validation or testing of the curtailment systems. Furthermore, both bird 

mitigation systems also state that curtailment response times are turbine specific, varying in 

accordance to manufacturer and model.  

Based on this last information, the project team collected relevant contacts from different turbine 

manufacturers, requesting facts on curtailment response times that could be added to the report. 

Unfortunately, all contacted manufacturers considered this information to be classified or company 

intellectual property.  

Nevertheless, there are two considerations (hereafter A and B) that can be done in order to get an 

approximated general curtailment response time that might allow stopping the wind turbine within a 

proper timing and consequently avoid bird collision: 

The first consideration is that according to Svenska Kraftnät requirements (SvKFS 2005), rules for 

wind power or Reglerbarhet för vindkraft under point number 3 is stated: 

(A)” 3 § Det skall vara möjligt att kontrollera produktionen från vindkraftgrupp så att produktionen 

inte överstiger ett bestämt effektvärde (MW). Effektvärdet skall kunna vara reglerbart med en utifrån 

kommande signal. Det skall vara möjligt att ändra i regleralgoritmen. Produktionen skall kunna 

regleras så snabbt att den reduceras till under 20 % av maximal effekt inom 5 sekunder.” 

 

“§ 3 It shall be possible to control the production of wind power group so that the production does not 

exceed a predetermined power value (MW). The power value shall be adjustable with an outbound 

signal. It shall be possible to change the control algorithm. It shall be possible to regulate production 

so fast that it is reduced to a value below 20% of maximum power within 5 seconds.  

(English translation from SvKFS 2005:2) 

Analyzing the requirement’s last part is possible to understand that any wind turbine connected to 

the Swedish electrical grid should comply with a situation of “near-stoppage” within 5 seconds.  

This reduction is performed using the aerodynamic brake, by pitching the blades to a particular angle 

in order to reach the described reduction of 20% of maximum power. Assuming that this situation 

does not create extra fatigue loads on the wind turbine blades (which can lead to higher 

maintenance costs) and using the support of this requirement it is possible to create an assumption 

that by adding 5 more seconds a reduction from 100 % to 0% of power production (idle mode) could 

be reached, leading to an overall curtailment time of 10 s. 
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The second consideration concerns the natural capabilities of the target species.  

(B) The golden eagle, one of the target species considered in this report, can fly up to a maximum 

horizontal speed of 80 mph (36 m/s) and an average speed between 28 – 32 mph (12,5 – 14,3 m/s) 

(Kochert et al. 2002). Considering the detection ranges of both systems, combined with the flights 

speed described by Kochert et al. (2012) the following expected curtailment response times were 

calculated: 

Bird 

Protection 

System 

Maximum 

Detection Range  

Considering Eagles 

[m] 

(1) Maximum 

Eagle Flight 

Speed [m/s] 

Time to the 

WTG at (1) [s] 

(2) Averaged 

Eagle Flight 

Speed [m/s] 

Time to the  

WTG at (2) [s] 

DTBird 600 36 17 13,4 45 

Identiflight 1000 36 28 13,4 75 

Table 11: Golden Eagle Flight speed and maximum “expected time” to curtailment 

Adding the time that the system needs to transmit the command sign to the wind turbine, the 

following data is achieved: 

Bird Protection 

System 

Time to the 

WTG at (1) [s] 

With command signal 

time at (1) [s] 

Time to the  WTG 

at (2) [s] 

With command 

signal time at (2) [s] 

DTBird 17 7 - 15 45 35 - 43 

Identiflight 28 27,8 75 74,8 

Table 12: Interval between bird detection and curtailment based on table 11 

 

Summing (A) and (B) the only problematic situation would be seen for the DTBird system in the worst 

case scenario, i.e., maximum eagle flight speed (36 m/s) and maximum expected time for signal 

transmission (10 s). Even though this assumption does not have a scientific background it shows that 

the possibility for bird protection systems based on curtailment can be effective.  
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1. Compensation 
Environmental Compensation as defined by Cole & Dahl (2013), “refers to the provision of 

environmental resources to offset environmental damage.” Cole & Dahl (2013) suggests that a 

compensatory assessment and proposed project must be an interdisciplinary effort, where 

economists, environmentalists, law makers and ethics professionals establish an assessment and 

quantifiable project for compensatory mitigation. The “compensation principle (1993)”  (Cuperus et 

al. 2002) was implemented for seven ecological compensation plans for the construction of Dutch 

Highways. The aim of the “compensation principle” is to “counterbalance the adverse ecological 

impacts of large-scale development projects.” As a means to enforce the Dutch conservation policy, 

the ecological compensation principle (no net loss) was established and enforced in June 1993 

(MANF & MHPE 1993) with the aim to “enhance the input of nature conservation interests in 

decision-making on large development projects and to counterbalance the adverse ecological 

impacts of such projects when implemented. As defined by the Dutch conservation policy, 

compensation is distinguished from mitigation, where mitigation means – minimizing, rectifying, and 

reducing adverse impacts and compensation meaning – replacing natural habitat elsewhere (Cuperus 

et al. 2002). In this interpretation, mitigation is linked directly to the infrastructure of the project and 

compensation takes place elsewhere. Conversely, in the U.S. mitigation is linked to compensation 

and also covers the terminology minimization, rectification, and reduction of ecological impacts 

(Natural Research Council 1992).   

1.1. Framework – Relevant Court Cases 
Ultimately, the Swedish courts have the authority to grant permission for a wind power park or other 

development to be built. Rejection of wind farm construction applications as related to 

environmental impacts can be varied and ruled by legislation in place from local County 

Administrative Boards, national Swedish law and EU regulations.  

One reason for rejection of applications could be shortcomings in the EIA in relation to lack of 

information or studies on avifauna. It may be deemed that impacts to wildlife or their habitats are 

too severe. Appropriate bird inventories must be performed in preparing of the EIA as well as 

justification of the location of the wind farm site and its associated impacts to the local environment.  

Two court cases where parties have set out plans for development and compensation measures to 

mitigate impacts to local ecosystems. Summaries of these two court cases are presented below.  

1.1.1. Case No. M 11317-14 Nacka District Court, Land & Environmental Court 

Environmentalist set concern over counterparts Nordkalk AB about large-scale limestone mining 

development efforts on the island of Gotland. The Land & Environment Court rejected the 

application of Nordkalk AB for exemption from the Species Protection Ordinance (2007: 845) in the 

attempt for authorization of existing and expanding extraction and disposal of surface and 

groundwater extractions at the Klint Hagen quarry adjacent to two Natura 2000 sites.  

It was judged that maintenance and restoration measures be taken at the property alongside the 

appropriate consultation with the county board. The large blue and Apollo butterflies are deemed 

key biotope species in the area that will be disturbed.  One of the main threats the species is 

fragmentation of habitat. The initial area to be mined out did not involve plans to safeguard against 

impacts to these protected species. It was proposed without safeguards that the butterflies could 
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completely die off in the area. A safeguard must be included to strength the habitat of the protected 

species such that even after mining continues, there is no gap in habitat ecological functions in the 

area. The habitat area and the quality of the area must be the same as it was before.  

It was argued by the complainant that the proposition to completely remove the habitat and 

enhance it in another site does not provide the necessary power for the majority of the population. 

The compensation measure to enhance habitat elsewhere were seen as safeguard prohibitions in 4 S 

1 and 2 Species Protection Regulation since the proposed habitat does not prevent the deliberate 

killing and/or disturbance of the species occurred.  

It was presented that the two butterfly species are threatened in Sweden without favorable 

conservation status neither nationally nor within the boreal biogeographical region in northern 

Gotland. In this case the species also have a higher Red List rating due to their large concentration on 

Gotland and Öland than in mainland Sweden. Populations were seen as rapidly diminishing and in 

northern Gotland considered a fundamental area for the large blue and Apollo butterflies.  

Referenced in the court ruling was that today’s system ecology research shows that the greatest 

benefit for species conservation is to preserve large continuous areas for endangered species. 

Although the mining area for limestone excavation is of national interest for Sweden, the 

employment that will benefit the local community were claimed to not be grounds for exemption 

from the EU Habitats and Species directive according to the complainant. The County Administrative 

Board of Gotland will draw up conservation plans for the site. 

The Swedish Environmental Protection Agency has described the north east of Gotland as a core area 

for the butterfly species. Nordkalk has undertaken special care and restoration measures to carefully 

clear vegetation 2 kilometers from the area to increase the number of butterflies and enhance 

genetic spread and link the butterfly habitats that were isolated as the time of this case. Guidance 

was developed to take measures ensuring continuous ecological functionality in places of 

propagation. This can be done through expansion of the habitat site or create new habitat directly 

associated with reproduction to counteract loss at the site. The goal is to keep the same size and 

quality of the species which should comply with the Habitats directive. The company planned to 

perform species management efforts larger than the lime break area.  

Nordalk was issued limited exemptions to the Species Protection Ordinance for species affected by 

the extraction area. Dust, noise, hydrologic, waste storage/transport and other environmental 

controls were issued to be undertaken by Nordkalk. Adjacent areas of ecological value were exempt 

from limestone quarry. Those areas should have good ecological exchange where individuals can 

move freely between fields. The permitting process is ongoing.  

1.1.2. Case No. M 2630-14 Ostersund District Court, Land and Environmental Court, 

Exploitation Eagle Valley Ski Area 

The Swedish Ornithological Society filed a law suit against the Eagle Valley Development’s AB plan to 

construct a ski area in accordance to the Species Protection Ordinance. The Land and Environmental 

Court annulled the Jämtland County Administrative Board’s (CAB) decision to reject Eagle Valley 

Development’s AB application for exemption from the species protection regulation. 

The Swedish Ornithological Society’s claim was that the project was not of public interest and would 

impact golden eagle populations. The project would impede on favorable conservation of the golden 
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eagle, which is classified as “Near Threatened” in the Swedish Red List during the time of the court 

case.  

Initially the CAB directors prescribed conditions to establish artificial perches, but overall 

development plans will incur losses to viable populations despite these compensation measures. It 

was stated in the claim that compensation measures need to be in place before the time of 

exploitation.  

The main claim was that the location of development was inappropriate and does not meet the 

requirements set forth in chapter 2.6 of the Environmental Code.  

The creation of jobs and recreation were justification for the proposed project. However, alternative 

locations for development were lacking as well as favorable conservation. Conditions to grant 

exemption from the Species Protection Ordinance were not met in this case.  

2. Risk Factors 
This section will examine the specific risk factors that are known to contribute to eagle mortality. The 

aim here is to identify the greatest contributors to eagle mortality and determine how these risk 

factors can be mitigated through compensation.   

2.1. Train Traffic Collision 
Train traffic collision is statistically the leading cause of eagle mortality in Sweden (Green & Ottvall, 

2016). Although this risk factor is the greatest contributor to eagle mortality in Sweden, being able to 

mitigate train collision would entail a seemingly futile effort of constantly inspection railways for 

carcasses and removing the specimens so eagle would not feed on the tracks and risk being struck by 

a train. However, this risk factor could be mitigated through winter feeding projects and clean-up 

efforts of carcasses on train tracks where collisions occur. A clean-up effort would have to work 

closely with train and railway owners and operators and possibly volunteers in the bird conservation 

community. Permission and safety instruction would have to be completed for all personnel 

conducting the inspections so no further injury occurs in this mitigation effort. 

2.2. Electrocution 
Based on empirical findings and statistical gathering, it is known that electrocution is one of the 

leading anthropogenic causes of bird mortality. Large raptors, like eagles are more vulnerable to 

electrocution than smaller birds due to an increased likelihood of contacting electrical components 

with outstretched wings (Lehman, Kennedy & Savidge 2007). Electrocution occurs when a bird 

perches on a cross-arm and completes an electrical circuit with two or more body parts (Mojica et al., 

n.d.). On Gotland, 60% of the golden eagle mortalities are caused by electrocution from power lines 

and uninsulated transformers (Ottvall & Green 2016). It is theorized that avian electrocution and 

collision due to power lines should not have a high long-term effect on populations (Lehman, 

Kennedy & Savidge 2007) but along with other anthropogenic causes of mortality, cumulative effects 

on populations may occur and should be reduced.  

The reasons for such high mortality rates from electrocution are the design of electrical poles and 

lines, weather, visibility of the poles/lines, wing span, as well as bird age and experience (Mojica et 

al. n.d.). The landscape factors that attract raptors to areas of existing power lines include: 
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vegetation structure and composition, prey density, and perch availability (Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007).  

According to the study conducted by (Lehman, Kennedy & Savidge 2007) based in the U.S. nearly all 

electrocutions of eagles occurred at lower to medium voltage distribution pylons and powerlines 

(<69 kV). These older distribution lines generally had less insulated components and had narrower 

clearances between these uninsulated energized components  Lehman, Kennedy & Savidge 2007). 

Distribution pylons in this study were generally made of wood (nonconductive material) and 

supported the auxiliary energized components such as transformers, fused cut-outs, capacitors, 

reclosers, and jumper wires ( Lehman, Kennedy & Savidge 2007). For an eagle to be electrocuted 

with this style of pylon/powerline line design, two points of contact with the energized or grounded 

components need to occur. Otherwise, electrocution will occur when contact is made with two 

pieces of electrical grounded equipment. This could be between two wires, or between a single wire 

and a non-insulated pylon (Kagan 2016). In Europe, the pylons are typically constructed of steel or 

steel-reinforced concrete  (Lehman, Kennedy & Savidge 2007). Utility structures are all conductive 

and grounded, including the pylons. This means, that for eagles only one point of contact with a 

conductive component needs to occur for a mortality event from electrocution  (Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007). By replacing top mounted isolators on the cross-arm of steel pylons with hanging 

isolators (Cole, 2011), electrocution could be prevented. This is one type of a retrofitting effort that 

can be applied by simply installing devices that insulate the conductive components (Cole, 2011).  

Medium and high voltage (>600 V) electrocution could occur when there is not direct contact with 

energize equipment due to electrical arcing when a specimen is in close proximity (Kagan, 2016).  

Among the reasons why electrocutions of eagles occur is age of eagles and seasonal or weather 

conditions. Sergio et al. (2004) conducted a study on eagle owls, not the same species studied in this 

report, however a top predator in the respective habitat, just like the golden eagle and white-tailed 

eagles of Gotland.  Sergio et al. (2004) found in his study of eagle owls in the Italian Alps that 

electrocution only occurred between June and October. This timing could be related to the 

emergence of juvenile birds which are inexperienced flyers and hunters and started to disperse from 

their nests. However, according to Balotari-Chiebao et al. (2015), in their study on white tailed eagles 

and breeding success on the Baltic Coast of Finland, it was determined that there was no greater risk 

for juveniles to turbine collision as compared to adults. Moreover, it was suggested in Balotari-

Chiebao et al. (2015) and Bevanger et al. (2010) that juveniles are less vulnerable to collision than 

their older counter parts. Nevertheless, juveniles are still at risk due to their undoubtedly 

inexperience and poor flight characteristics. This is supported by (Lehman, Kennedy & Savidge 2007) 

study finding that 80% of golden eagles mortality caused from electrocution occurred during the 

winter but 75% of non-eagle  mortalities occurred during the nesting period. During the late summer, 

population in territories may be higher because of fledging and post-fledging periods which could 

lead to higher risk of mortality ( Lehman, Kennedy & Savidge 2007). Additionally, due to their larger 

size, females are more exposed to the risk if electrocution ( Lehman, Kennedy & Savidge 2007). 

Rain or snow events will cause electrocutions at a higher rate, due to the fact that wet feathers that 

are in contact with conductors have higher conductivity than dry feathers  Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007).  Wind direction will also pose an effect on electrocution of eagles in relation to cross-

arm location  Lehman, Kennedy & Savidge 2007). It is suggested from Nelson & Nelson (1976) that 
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when prevailing winds are perpendicular to cross-arms it results in fewer electrocutions.  This is due 

to the inherent difficulties for eagles to land and take-off in cross winds  (Lehman, Kennedy & 

Savidge 2007).  

2.3. Lead Poisoning 
Raptors are at high risk of lead exposure being that they are opportunistic hunters who predate on 

crippled prey and species that have scavenging eating habits (Helander et al. 2009). The lead risks 

usually comes from ammunition of lead shot pellets when raptor species ingest lead poisoned 

carcasses.  On a study of feeding ecology of white-tailed sea eagles (Nadjafzadeh et al. 2012), three 

functions of feeding ecology in relation to lead poisoning were determined: 1) mammals and carrion 

in the diets of white-tailed sea eagles are proportionally occurring across seasons; 2) eagles change 

their functional response to food availability; 3) the degree of dietary shifts realized by eagles; and 4) 

the predominant sources of lead fragments. Dietary preferences for eagles depend on a variety of 

factors including: absolute availability, size of prey, and anti-predator behavior of the prey 

(Nadjafzadeh et al. 2015).   

It has been noted that odds of lead poisoning is greater for females over males and for adults over 

juveniles (Franson & Russell 2014).  

Determining of lead poison existence is derived from necropsy analysis for lead ammunition or 

fragments in the liver of eagles (Franson & Russell 2014). Heavy metal analysis of the organs of 

eagles is a proven method of confirming lead-poisoning. Consumption of game animals pose a threat 

for eagles which varies seasonally with hunting regulations (Nadjafzadeh et al. 2012).  

No evidence from the study from Franson & Russell (2014) suggested that lead exposure of eagles 

could predispose them to other forms of mortality (i.e. collision, electrocution, etc.). This contradicts 

a different study which suggests that sub-lethal lead concentrations in eagles may affect movement 

behavior, which inevitably makes them more vulnerable to collisions of wind turbines (Ecke et al. 

2017). This contradiction may be due to scarce amounts of data collected on the subject and would 

require more in depth studies on feeding ecology and effects of lead poisoning on flight behaviors. In 

Sweden, white-tailed sea eagles that are found dead must be reported to the police (Helander et al. 

2009). This legal measure should aid in data collection of how eagles have died. 

2.4. Habitat Loss 
Biodiversity and landscapes are often altered or degraded due to development projects. Human 

impacts on the landscape have also fragmented habitats (The Environment bank n.d.). The EU 2020 

biodiversity objectives under Target 2 of the Biodiversity Strategy state that “to ensure there is no 

net loss of ecosystems and their services (eg. through compensation and offsetting schemes)” 

(Schoukens and Cliquet 2016). However, compensation projects must be economically feasible for 

developers to consider them. Stricter regulations may curb the economic incentives if deemed 

necessary by authorities.  

Raptors can adjust for habitat loss by adapting their ranging behavior (Singh et al. 2016). Eagles are 

characterized as ‘energy maximizers’ and will sit and wait for prey. They often need to modify their 

foraging behaviors and prey selection to cope with seasonal changes and food availability 

(Nadjafzadeh et al. 2015). Riparian trees are known as foraging tools for white-tailed eagles and 

should be preserved (Nadjafzadeh et al. 2015). To preserve hunting grounds for eagles, it is 
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suggested by Nadjafzadeh et al. (2015) to preserve riparian wooded corridors used for perching of 

around 100 meters in width near shorelines.  

2.5. Collision 
There are many factors that cause bird collision with wind turbines. These factors are interrelated 

and are collectively difficult to address to mitigate collision all together. The factors that contribute 

to bird collisions as identified by Marques et al. (2014) include: 

 Bird physical characteristics 

 Visual perception 

 Flight behavior and paths 

 Species abundance and density 

 Cyclic and seasonal events 

 Weather conditions 

 Topography around wind turbines 

 Wind farm configuration and number of turbines 

 Wind turbine size and construction 

 Wind park lights 

Eagles are considered a vulnerable species to wind turbine collision, especially adults during the 

springtime, due to increased flight activity and territorial fights (Balotari-Chiebao et al. 2015).  

2.6. Cumulative Impacts 
Cumulative impacts of wind farms on the environment became a required part of the Environmental 

Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC) in an attempt to assess collective impacts of projects 

which could be potentially greater than the individual project itself (Masden et al. 2009). However, it 

has been noted that detailed guidance and definitions remain lacking for this crucial assessment.  

Strategic Environmental Assessments (SEA) should be incorporated to assess cumulative impacts on 

Gotland. SEA’s would rely on the availability of data. This has proven to be a difficult challenge within 

the energy industry, i.e. acquiring information from other developers (Masden et al. 2009). 

3. Compensation Projects 

3.1. Goals of Compensation Projects  
Providing environmental gains for eagle populations would constitute a compensation project. Goals 

of each project should include one of the following: reduce threats to the species, increase 

breeding/reproductive success, or increase breeding opportunities (Cole, 2011). Any restoration 

project should be successful in improving the regeneration rates (of the desire ecological effect), in 

being transferable, and in being cost effective for the area (Graham & Page 2012). As recommended 

by Cole (2011), the ‘Avoid-Mitigate-Compensate’ hierarchical approach should be employed.  

Compensation projects could aim to increase breeding success, post-fledging survival, turbine 

avoidance and occupancy of new territories (Balotari-Chiebao et al. 2015). 
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Cole & Dahl (2013) suggests that a “polluter” should incur the costs of environmental damage and 

compensation for the damage including: 

a) “The cost of immediate clean up and response; 

b) The cost of speeding resource recovery (i.e., returning the damaged resource to (or toward) 

the pre-damaged baseline); 

c) The diminution in value of the resources (interim loss), which is required if the resource does 

not quickly return to baseline; and 

d) The reasonable costs of assessing the damages (e.g., data collection, assessment monitoring, 

etc.)”  

3.2. Re-insulation & Electrocution Prevention 
To mitigate the mortality rates caused by electrocution, behavioral characteristics of eagles must be 

incorporated in the technology design of new electrical equipment being installed. A thorough 

understanding in raptor and bird behavior is necessary to determine which avian protection should 

be utilized (Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) and U.S. Fish and Wildlife Service 

(USFWS) 2005). Specialists in avian ecology who maintain an understanding of the environmental 

influences involved in bird behavior, can aid in providing creative solutions to resolve problems of 

avian interaction with power structures. Also, existing power lines and poles must be retrofitted with 

behavioral characteristics in mind (Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) and U.S. Fish and 

Wildlife Service (USFWS) 2005).  

Large raptors have a tendency to perch on top of poles/pylons (Cole & Dahl 2013). Therefore, 

retrofitting pylons to be ‘avian safe’ is an appropriate compensation measure to conduct. Examples 

of doing such involves either re-designing pylons or moving the wires underground (Cole & Dahl 

2013). It should be noted that although pylon design is an important factor in reducing bird mortality, 

strategic location of pylons, i.e. avoiding desired hunting/foraging habitats or nesting areas are likely 

more important than pylon design (Sergio et al. 2004). Open landscapes, such as deserts, grasslands, 

agricultural fields, and pastures are higher risk areas where raptors are attracted to pylons (Avian 

Power Line Interaction Committee (APLIC) and U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) 2005). These 

areas create ideal habitat for foraging, hunting, and nesting sites due to the height advantage above 

the terrain (Lehman, Kennedy & Savidge 2007). Pylons next to open areas are good hunting perches 

and function as ‘ecological traps’ for raptors (Sergio et al. 2004). Topographic and landscape features 

such as vegetation density are large contributing factors for pylon and power line strikes. Therefore, 

the first approach (as suggested in Cole & Dahl 2013) should be avoidance by use of power lines and 

pylon installation in raptor habitats areas, then minimization and compensation, which can be in the 

form of retrofitting pylons for anti-perching design or / and insulated power lines.   

Utilizing the landscape for installation of new lines could encourage no or less perching actions from 

raptors as well. According to Mojica et al. (n.d.), vegetation that is at or above the existing power 

lines and pylons act as a flight barrier, forcing birds to fly over the power lines, reducing the chance 

of collision as well as the risk for birds to perch on associated pylons. This is one example of “avian 

safe” power line configuration (Mojica et al., no date). As hypothesized by (Mojica et al.n.d.), 

exposed power lines induce a higher probability of eagles striking those lines. Results from Mojica’s 

(n.d.) study presented that the presence of vegetation at or above power lines, significantly reduced 

mortality events.  
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Avian Protection Plans, as introduced by (Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) and U.S. 

Fish and Wildlife Service (USFWS) 2005), state the following measures should be incorporated for the 

objective of redesigning existing power infrastructure in an attempt to mitigate bird mortality: 

1. “Prevent and reduce avian mortality and outages related to bird electrocutions, collisions, or 

nests; 

2. Provide 152.4 cm minimum horizontal separation between energized conductors and/or 

energized conductors and grounded hardware; 

3. Insulate hardware or conductors against simultaneous contact if adequate spacing is not 

possible; 

4. Discourage birds from perching if unsafe locations; 

5. Provide safe alternative locations for perching or nesting; or 

6. Increase the visibility of conductors or shield wires to prevent avian collisions.” 

Raptors may not actively avoid areas where powerlines exist as they may not be capable of 

recognizing such areas as hazardous, especially if the avoidance means permanent territory 

abandonment (Sergio et al. 2004). The use of raptor territories for development can be classified as 

“erosion of available habitat” (Sergio et al. 2004) and use of such areas should be avoided or 

mitigated as well as studied for population impacts and survival and migration rates (Sergio et al. 

2004).  

3.3. Lead Abatement  
Non-lead bullets will produce the same desired result as traditional lead-core bullets (Thomas & 

Guitart 2016). Furthermore, the costs of non-lead ammunition are similar in Europe, therefore 

product availability is the only deterrent in making non-lead bullets more available (Thomas & 

Guitart 2016). Therefore, as part of the lead poisoning mitigation efforts, simply providing access to 

non-lead bullets and providing education of the harms of lead bullets on the ecosystem should be 

incorporated into the hunting trends of the communities where lead poisoning of eagles is a concern.  

3.4. Artificial Bird Perches 
One potential compensation project could be the construction of artificial bird perches along the 

forest edge (Graham & Page 2012). Establishing artificial perches could easily be transferable. The 

cost effectiveness of the artificial perches would be determined by extensive post-construction 

studies, surveying eagle use and activity around the perches. Cost could prove to be cost effective 

using construction materials such as wood or recycled material, which are in abundance on Gotland. 

Artificial bird perches might be an effective compensation measure as perch-hunting is identified as 

being more efficient than flight hunting (Nadjafzadeh et al. 2015).  

3.5. Habitat Banking 
The fundamental aim of habitat banking is to identify habitats that can be restored and where 

developers can purchase a site for conservation efforts or habitat creation efforts (The Environment 

Bank n.d). 

Habitat Banking as defined in this paper is a measure taken to ensure that development projects 

offsets ecosystem impacts (The Environment Bank n.d.). Golden eagles prefer home ranges that are 

characterized as open spaces (Singh et al., 2016). Open spaces allow for golden eagles to detect prey 

at an increased level. Creation of open land mixed with hedgerows can provide other species 
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abundance and biotope value to the area aside from use for foraging eagles (Pöll et al. 2016). The 

ultimate goal is to have the negative effects linked to development projects outbalanced by the 

restoration programs functionality (Schoukens & Cliquet 2016). The compensation effort of 

biodiversity offsets work under the principle of ‘no net loss’ of biodiversity and more desirable, a ‘net 

gain’ (Schoukens & Cliquet 2016). Also the idea of ‘impact neutrality’ combines the biodiversity offset 

goals with the economic development (Schoukens & Cliquet 2016). The challenge, as expressed by 

Pöll et al. (2016) is to be able to determine when a habitat banking or restoration project has been a 

success. Being able to detect a successful compensation project is important because often, projects 

do not meet the intended goal or they are evaluated insufficiently (Pöll et al. 2016). Indicators for a 

compensation project to determine if eagles will use a habitat area can be completed by studying 

eagle behavior or use of the area as well as surveying typical eagle prey in the area.  

According to a study done by Walker et al. (2005) on golden eagle populations at the Argyll wind 

farm, it was determined that eagles appear to avoid the newly constructed wind farm site by 

changing their ranging. To mitigate this potential loss an action was taken by felling trees in an area 

near the wind farm to be used as a foraging habitat for the eagles. In this particular study, it was 

observed that eagles were three times more often seen in the cleared area than before when the 

area was covered by forest. This was in an attempt to mitigate bird collisions at the newly 

constructed wind farm. The results of this study supported the hypothesis as maintained by Singh et 

al. (2016) that clear-cut areas are an important habitat for eagles in managed forested sites.  

3.6. Winter Feeding 
A proven method of a mitigation project that produced survival success rates during the cold season 

for sea eagles in Sweden occurred in 1971/72 by use of a feeding program. The Swedish Society of 

Conservation of Nature established the program with the following goals: (1) to provide 

uncontaminated food, thereby improving survival, and (2) to provide food throughout the cold 

season, thereby improving the survival of young birds (Helander 1985).  

The program was under operation in central and southern Sweden, where 100 feeding stations were 

established. 100-140 tons of food were distributed in these designated stations. Due to increased 

survival rates of juvenile eagles in the target areas, it was determined that along the Baltic coast 

areas, populations became stabilized through surveying populations after the program. Juvenile sea 

eagles saw a population increase for the four seasons around the feeding stations and then stabilized 

(Helander 1985). Winters on Gotland are considered mild, in that snow covered ground usually lasts 

for 2-3 months (Högström, Wiss & Visby 1992). However, yearlings tend to face the greatest rates of 

mortality in the winter, hence the reason for targeting younger populations. This simple feeding 

program was an efficient means of bringing the sea eagles to a less threatened risk. Success rates of 

winter feeding programs, as established by this program mentioned here can be attributed to a few 

reasons. One, there is no persecution in the feeding areas. Eagles tend to stay in the feeding areas for 

long periods of time, in many cases, throughout the winter. Being less vulnerable to accidents can 

contribute to their survival in these particular sites.  Lastly, there is sufficient access to food 

throughout the cold season. The last reason is arguably of greatest importance (Helander 1985). 
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