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Med vind i vingarna - Fåglar och vindkraft 
 

För att möta behovet av oförändrad eller ökad elproduktion, samtidigt som 
användandet av fossila bränslen ska minskas, finns planer på en kraftig utbyggnad av 
vindkraft både i Sverige och globalt. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som anses 
ren och miljövänlig utan utsläpp av klimatpåverkande gaser och avfallsproblematik. 
Samtidigt finns en oro inom naturvårdskretsar för negativa effekter på naturen rent 
allmänt, särskilt när det gäller fåglar och fladdermöss. Andra invändningar mot 
etablering av vindkraft finns även, såsom befarad påverkan på landskapsbild och 
buller. 

 
Oron för negativa effekter på fåglar leder allt som oftast till att vindkraftärenden bromsas upp 
och att hanteringen av tillstånd tar betydligt längre tid än vad som skulle vara nödvändigt. 
Med ordentlig kunskap om vilka de eventuella negativa effekterna är, vilka arter som kan 
tänkas drabbas och vilka miljöer (naturtyper) som är känsliga skulle denna process kunna 
förenklas betydligt. Det är precis detta som det här projektet syftar till. Jag har gjort en 
detaljerad litteraturstudie av funna effekter på fåglar från vindkraft och utvärderat var och för 
vilka fåglar dessa effekter finns. Denna kunskap har sedan tillsammans med information om 
var det finns stora tätheter av fåglar använts för att skapa överskådliga kartor som pekar ut 
områden som inte lämpar sig för vindkraftsutbyggnad. 

 
När man diskuterar vindkraftens effekter på fåglarna så finns det tre huvudeffekter, 1) 
barriäreffekter, 2) habitatförluster och 3) kollisionsrisker. En barriäreffekt uppkommer då 
fåglarna ändrar flygriktning till följd av en vindkraftpark och kan vara allt från en liten 
kursändring till att fågeln inte vågar flyga förbi vindkraftparken. Barriäreffekten har enligt 
mina studier en mycket liten påverkan på fågelpopulationer och en uppvisad barriäreffekt bör 
istället ses som ett sätt att minska kollisionsrisken. Habitatförlusterna som uppkommer då 
fåglarna inte väljer att uppehålla sig nära vindkraftverken är som störst för vadare och 
måsfåglar. Flera fågelarter födosöker ofta helt nära vindkraftparken medan andra sällan 
kommer närmare än 300meter. Kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk förekommer. 
Främst är det vanliga fåglar som kolliderar och dör vid vindkraftverken men en ovanligt stor 
del av de fåglarna som kolliderar är rovfåglar. Det är framförallt på grund av att vissa 
vindkraftparker dödar många rovfåglar som det är 
viktigt att vara noggrann med var man placera 
vindkraftpar. 
 
Jag har skapat kartor där jag pekar ut områden med 
många fågelindivider. I dessa områden bör man inte 
bygga vindkraftverk för att minska risken för att 
döda många fåglar.  
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Wind under the wings - Birds and wind power 
 

To meet the need for stable or increasing electricity production, while the use of fossil fuels is 
reduced, there are plans for a major expansion of wind power both in Sweden and globally. Wind 
power is a renewable energy source that is considered clean and environmentally friendly with zero 
emission of greenhouse gases and waste problems. Despite this, there are concerns among 
conservation biologists for negative impacts on nature in general and particularly with regard to 
birds and bats, as a result of wind power. 

 
I have done an extensive literature review to investigate the effects of wind turbines on birds. 

Collisions and especially raptor collisions seems to be the biggest problem. Barrier effects and 
habitat loss has none or moderate effects on bird populations. The best way to minimize the impact 
on birds from wind turbines is to place wind turbines on suitable premises with low concentrations 
of birds. 

 
I have created maps that point out areas with high bird densities. These areas have been assessed 

as unsuitable for wind power development. The areas that have been deemed unsuitable for wind 
development in respect to birds are small compared to the total area of Sweden and should not be 
an obstacle to the continued expansion of wind power. 
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