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läsanvisning

Denna vindbruksplan är det översiktliga kommunala styrdokumentet för prövningar och avvägningar 
i samband med vindkraftsetableringar i Svenljunga. Den är ett planeringsunderlag och utgör grunden 
för framtida beslut i vindkraftsärenden. Planen är samtidigt en del av kommunens hela översiktspla-
nering vilket innebär den även påverkar beslut som inte har omedelbar anknytning till vindbruk, till 
exempel bygglov. Innan planen vann laga kraft genomgick den ett samrådsskede och ett utställnings-
skede. Det var två av flera tillfällen då medborgare, allmänhet, myndigheter och föreningar hade 
möjlighet att få insyn i planarbetet. 

Under samråds- och utställningsskedena fanns det möjlighet att formulera ett yttrande med synpunk-
ter på planförslaget. Under samrådsskedet ville kommunen få synpunkter på var den övre gränsen 
går för etablering av vindkraft i kommunen och skapa engagemang runt frågan. Därför hade sam-
rådshandlingen av planen tre olika planalternativ med olika nivåer för hur mycket vindkraft som ska 
tillåtas. Under utställningsskedet var syftet att redovisa och samla in synpunkter på ett förslag så som 
planen var avsedd att se ut som färdig antagen produkt. Dokumentet redovisade därför endast ett 
förslag bestående av karta med tillhörande bestämmelser.

Planförslaget beskrivs i kapitel 4 och 5. 

Dokumentet vänder sig till såväl invånarna i kommunen, som till politiker, beslutsfattare och vind-
kraftsexploatörer. Invånarna behöver veta hur kommunen kommer att utvecklas, beslutsfattare behö-
ver ett beslutsunderlag, och vindkraftsexploatörer behöver veta kommunens hållning till utvecklingen 
av vindbruket i olika delar av kommunen. 
Plandokumentet inleds med ”Kapitel 1, Bakgrund”. Kapitlet beskriver allmänt hur vindkraft fungerar. 
”Kapitel 2, Utgångspunkter och analyser” beskriver viktiga aspekter för vindbruket i planeringen, som 
analyseras ur ett vindkraftsperspektiv. I det tredje kapitlet ”Syntes” vägs de olika analyserna samman 
och allmänna intressen värderas mot varandra. Risken för konflikter mellan allmänna intressen och 
vindbruk identifieras. 
Utifrån dessa kapitel formeras planförslag i dokumentets fjärde kapitel. Planförslaget konsekvensbe-
döms i dokumentets femte kapitel, men detta är bara en del av den miljöbedömning som genomförts 
för planen. Miljöbedömning är en integrerad del av planarbetet och miljöaspekter och -konsekvenser 
har påverkat hur planförslagen tagits fram.
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1: bakgrund

översiktlig planering av vindkraft
 
Vindkraft kräver stora investeringar och kan ge en stor påverkan på upplevelsen av landskapet. Detta 
gör att det krävs bra beslutsunderlag innan man bestämmer var vindkraft ska få etableras. Genom att 
behandla frågan i en översiktsplan kan vindkraftsintresset vägas mot andra allmänna intressen och en 
bättre insyn och tydligare demokratisk process möjliggörs. 
I slutändan kommer kommunen att underlätta hanteringen av vindkraftsärenden eftersom man skaf-
far sig en planmässig beredskap på omfattande utbyggnader. Även andra myndigheter som prövar 
vindkrafts ärenden och överprövar beslut - såsom länsstyrelsen och mark- och miljööverdomstolen 
- kommer att fästa stor vikt vid kommunens intentioner och riktlinjer i vindbruksplanen. 

Vindbruksplanen redovisar riktlinjer och rekommendationer kring var det är lämpligt att bygga 
vindkraftsanläggningar och anger principer för hur anläggningarna bör utformas. Vindbruksplanen 
redogör också för kommunens förutsättningar för vindkraft samt beskriver vilka konsekvenser ett 
genomförande av planen för med sig. Vindbruksplanen blir ett översiktligt styrdokument som gäller 
tillsammans med översiktsplanen och kommer att inarbetas i en framtida ny översiktsplan. 

6



1: bakgrund

1,4 TWh
30 TWh

2020

energipolitiska mål 
nationella riktlinjer – riksintresseområden för vindbruk 

EU beslutade 2007 om nya miljömål för Europa. Beslutet innebär att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 20 % och andelen förnyelsebara energikällor ska vara 20 % år 2020. Idag ger Sveriges 
vindkraft omkring 2 TWh per år, vilket motsvarar cirka 1,4% av landets totala elproduktion. Regering-
en har satt upp som mål att produktionen ska stiga till 30 TWh år 2020, 20 TWh landbaserad och 10 
TWh havsbaserad, vilket motsvarar ca 20 % av dagens elanvändning. Detta innebär en utbyggnads-
takt på drygt 2 TWh per år. Detta motsvarar cirka 4 900 à 2 MW vindkraftverk. 

Som ett led i att snabba på utbyggnaden av vindkraft har riksintresseområden för vindbruk pekats 
ut (totalt 423 områden) som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta. Att ett område är 
angivet som riksintresse för vindbruk innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt 
lämpligt för elproduktion från vindkraft. I de utpekade områdena är medelvinden mer än 6,5 meter 
per sekund. 

Riksintresse är ett så kallat planeringsverktyg som finns beskrivet i miljöbalken. Berörda kommuner har 
ansvar för att ta hand om utpekade områden i sin översiktsplanering. Länsstyrelserna ska se till att de 
berörda kommunerna tillgodoser riksintresset. Att ett område är riksintresse för vindbruk är vägledan-
de vid prövning av mark- och vattenanvändning. Det är alltså först i tillståndsprövningen i det enskilda 
fallet som riksintresset får en rättslig betydelse. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra befint-
liga riksintressen, exempelvis naturvård, friluftsliv och försvarsmaktens intressen. 
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1: bakgrund

Utpekade riksintresseområden för vind-
bruk i Svenljunga kommun

regionala riktlinjer
 
I Västra Götaland finns det 107 utpekade riksintresseområden på sammanlagt 470 km². Länssty-
relsen räknar med att man inom riksintresseområdena skulle kunna få plats med mellan 1 400 och 
1 900 vindkraftverk, vilket motsvarar 7 - 9,5 TWh. Våren 2009 fanns 358 uppförda vindkraftverk i 
länet. 

Redan idag finns det i Västra Götalands kommuner planer och förfrågningar på över 1 500 verk, 
merparten av dessa planerade verk ligger inte inom de utpekade riksintresseområdena. 

Enligt Länsstyrelsen har länet som mål att öka andelen el som kommer från vindkraft med 0,4 TWh 
per år, vilket motsvarar ett årligt byggande av mellan 100 och 200 vindkraftverk.

mål i Svenljunga kommun 

Svenljunga är en av de kommuner i Västra Götaland som har flest och störst utpekade områden av 
riksintresse för vindbruk. Framför allt är det områden i de sydvästra delarna av kommunen som pekats 
ut. Totalt har en areal på cirka 5 200 hektar angetts som riksintressant för vindkraft.

Kommunen har generellt en positiv inställning till vind-
kraft och strävar efter att producera mer el än vad kom-
munen själv gör av med. 2007 förbrukades cirka 100 
GWh el i kommunen, vilket motsvarar cirka 16 vind-
kraftverk. Kommunens totala energiförbrukning, inräknat 
bland annat transporter, var samma år cirka 390 GWh, 
vilket skulle kunna produceras av omkring 55 vindkraft-
verk. Kommunens mål för energisektorn finns redovisade 
i Energi och klimatstrategi, Svenljunga kommun, daterad 
2010-02-10. Sedan tidigare har kommunen en energivi-
sion som lyder ”Energiförsörjningen i Svenljunga kom-
mun är hållbar och bygger på en effektiv energianvänd-
ning och en hög andel förnybara energikällor.”

Vid halvårsskiftet 2010 finns förfrågningar från exploa-
törer på att bygga sammanlagt cirka 70 vindkraftverk i 
kommunen.
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1: bakgrund

om vindkraft 
vindkraftverk
 
Ett vindkraftverk omvandlar tryckskillnaden i vinden som uppkommer när rotorblad placeras vinkelrätt 
mot luftens strömningsriktning. Tryckskillnaden över de snedställda rotorbladen ger upphov till ett 
vridande moment på rotoraxeln som driver en generator vilken producerar elektrisk energi. 

Efter cirka åtta månader i ett bra vindläge har ett vindkraftverk återbetalat den energi som går åt för 
att tillverka och uppföra verket. Ett vindkraftverk på 2 MW (90 meters tornhöjd, 90 meters rotordia-
meter) kan varje år producera ca 5 500 MWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel för cirka 1 000 
villor. Vindkraftverkens livslängd är 20 – 25 år. 

Vegetation på marken har en bromsande effekt på vinden. För att kunna utvinna så mycket vinden-
ergi som möjligt måste vindkraftverkens rotor placeras minst 75 meter över marknivå, i skogslandskap 
behöver verken vara betydligt högre. Moderna verk har en tornhöjd på cirka 100 meter och en ro-
tordiametern på 90 till 100 meter. Ett verk av den storleken har en effekt på 2-3 MW vilket ger cirka 
7500MWh per år. Detta motsvarar behovet av hushållsel för omkring 1500 hushåll.

Vindkraftverk kan utnyttja sin maxeffekt vid vindstyrkor över 10 meter per sekund. För att inte verka 
ska ta för mycket vindenergi från varandra bör de inte stå närmare varandra än 4-6 gånger rotor-
diametern. Ett verk med fundament, kranplats och eventuell transformatorstation upptar en yta på 
omkring 20 x 50 meter.

Dagens största vindkraftverk för landbruk har en tornhöjd på 135 meter och en rotordiameter på 126 
meter, de har en effekt på 6 MW och förväntas omkring 18 000 MWH per år. 
Det finns planer på ännu större verk med effekter på upp till 10 MW, i framtiden kan det bli aktuellt 
med rotordiametrar på över 150 meter.

totalhöjd

navhöjd

svepyta

maskinhus

rotordiameter

   
     torn

   

     fundament
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1: bakgrund

lokaliseringsaspekter 

Den viktigaste förutsättningen för en vindkraftsetablering är att det blåser bra. Helst bör medelvind-
styrkan på platsen vara över 6 meter per sekund. Genom vindkarteringar kan man beräkna områdes 
medelvind och energiinnehåll på olika höjder, vindfördelningar och profil. Karteringarna görs oftast 
med modellering där förväntade vindstyrkor räknas fram utifrån topografi, markanvändning och olika 
meterologiska förutsättningar. Karteringarna kan täcka stora geografiska ytor med är inte alltid så ex-
akta. För enstaka platser kan man göra faktiska vindmätningar, vilket oftast sker då en vindkraftspark 
projekteras. 

Inom och till själva vindkraftparken krävs anslutningsvägar med god bärighet samt en transformator-
station som kan omvandla spänningen inom anläggningen till en högre spänning. I verkets direkta 
närhet krävs en yta på cirka 20 x 50 meter för att få plats med fundament, kranplats och eventuell 
transformatorbyggnad. 

Det är ofta fördelaktigt att samlokalisera verk; dels kan fler verk dra nytta av infrastruktur som vägar, 
elnät och transformatorstationer, dels kan ett gott vindläge exploateras effektivare. Verken bör dock 
stå med ett inbördes avstånd på minst 4-6 rotordiametrar om de inte ska ta vindenergi från varandra.
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1: bakgrund

elanslutning
 
En annan lokaliseringsaspekt vid vindkraftsplanering är att inte pla-
cera vindkraftsparker långt från elnät med tillräckligt stor kapacitet 
eftersom det leder till höjda anläggningskostnader. 

Sveriges elnät har tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. 
transformatorstation i vindkraftpark 

Stamnätet, som är det överordnade elnätet, har höga spännings-
nivåer (200 – 400 kV), ägs av staten och förvaltas av Svenska 
Kraftnät. Regionnäten är begränsade till geografiska områden och 
har spänningsnivåer mellan 30 och 130 kV. Svenska elnätsföretag 
äger och förvaltar regionnäten. Lokalnäten har spänningar på mel-
lan 0,4 och 20 kV och ägs och förvaltas precis som regionnäten av 
elnätsföretag. 

Inom de områden där ett elföretag har nät måste företaget ha 
områdeskoncession. Områdeskoncessionen ger företaget rätt att 
dra ledningar och också skyldighet att ansluta kunder inom ett 
avgränsat område. Även om företagen har skyldighet att ansluta 
anläggningar kan det ta tid vid kapacitetsbrist. 

I teorin kan vindkraftsanläggningar anslutas till samtliga spän-
ningsnivåer eftersom anläggningen har ett internt elnät med en 
transformatorstation som kan transformera spänningen till den 
spänning som anslutningsnätet har. Generellt gäller dock att större 
vindkraftsparker på effekter över 200 MW bör anslutas till stamnä-
tet, att medelstora vindkraftsparker på 10 till 200 MW är lämpliga 
att ansluta till regionnäten och att mindre vindkraftsanläggningar är 
möjliga att ansluta till lokalnätet. 

Mängden energi som kommer från ett vindkraftverk varierar hela 
tiden med vindstyrkan. Detta gör att spänningen i nätet kommer att 
fluktuera mycket - ju större installerad effekt som tas ut från vind-
kraftverk som står inom samma område, desto högre är riskerna för 
stora växlingar i spänning. Dessa variationer är lättare att hantera 
i högspänningsnät där man kan jämna ut plötsliga spänningsfall 
med så kallad reglerkraft, vilken kan komma från till exempel vat-
tenkraft. En annan fördel med att koppla vindkraftsanläggningar till 
ledningar med hög kapacitet är att energiförlusterna i överföringen 
av el bli mindre.
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1: bakgrund

omgivningspåverkan 
naturmiljö 
 
fladdermöss  
Studier på landbaserade anläggningar har visat att vindkraftverk tenderar att dra till sig insekter, vilket 
skulle kunna innebära en fara för flera olika arter fladdermöss. 

Det är möjligt att minska riskerna för att fladdermöss ska kollidera med vindkraftverk genom att ta 
reda på vilka stråk fladdermössen huvudsakligen använder och medvetet undvika att placera vind-
kraftverk där. Riskerna kan även minskas avsevärt genom att stänga av vindkraftverken under vissa 
kritiska tidpunkter

fåglar  
Vindkraftens inverkan på fåglar är tämligen väl studerad. De flesta studier pekar på att risken för 
kollisioner och den övriga inverkan på fåglarna från vindkraftverken inte är särskilt stor. I allmänhet 
undviker fåglar vindkraftverken, rovfåglars häckning kan dock påverkas av vindkraftsanläggningar. 
Innan man exploaterar ett område med vindkraft bör fågelfaunan karteras och särskild hänsyn bör tas 
till häckningsområden, flyttfågelstråk och natura 2000-områden. 

landdäggdjur  
Generellt påverkar inte vindkraftsanläggningar inte landdäggdjur i någon större utsträckning. Man 
kan räkna med kortvariga störningar i samband med byggskedet samt lokala förändringar som ger 
marginella konsekvenser för djurlivet. 

mark och växter  
Det är svårt att göra en allmän uppskattning av hur stor inverkan vindkraftsanläggningar har på mark 
och växter eftersom det är stor skillnad på hur känsliga olika mark- och vegetationstyper är. Byggan-
det av vindkraftverk ger en lokal miljöpåverkan som måste bedömas från plats till plats.
 

rekreation och friluftsliv 

Hur mycket vindkraftsanläggningar påverkar friluftslivet beror på aktivitet och miljö. Vindkraftverk 
hindrar inte själva tillgängligheten inom friluftsområden, däremot kan naturupplevelsen till viss del 
störas. I opåverkade och tysta miljöer eller områden med särpräglad landskapsbild kan det därför 
vara olämpligt med vindkraft.
 

landskapsbild och visuell påverkan 

Inverkan på landskapsbilden är kanske vindkraftens tydligaste och mest kontroversiella miljöpåverkan. 
De vindkraftverk som byggs idag har totalhöjder kring 150 meter och teknikutvecklingen inom vind-
kraftsbranschen leder till att verken inom ett par år kommer att vara ännu högre.

Tornens höjd gör att de framträder tydligt i landskapet, vilket ytterligare förstärks av att verkens rotorer 
är i ständig rörelse. Större verk roterar saktare och har därmed en lugnare gång. Rörelserna hos mo-
derna verk är därför mindre uppseendeväckande. 
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1: bakgrund

Hur visuellt dominerande vindkraftverksanläggningar upplevs är dock inte bara avhängigt tornens 
höjd utan beror också på vilket slags landskap de lokaliseras i och hur man väljer att placera verken 
inom gruppen. Genom att utreda övergripande landskapsstrukturer i kommunen i en landskapsanalys 
blir det lättare att avgöra var anläggningar med vindkraftverk bör placeras för att störa det befintliga 
landskapet så lite som möjligt. En mer detaljerad landskapsanalys av respektive delområde kan också 
ge riktlinjer för en medveten strategi vid framtida verksplaceringar. 

Följande frågor är viktiga att belysa vid placeringen av vindkraftverk:  
 
riktningar 
För att vindkraftsetableringar ska smälta in väl i landskapet bör grupperna med verk följa landskapets 
huvudriktningar och placeras inom samma landskapsrum. Det är dock också möjligt att medvetet 
placera vindkraftverk så att de kontrasterar mot det befintliga landskapet genom att placera verken i 
grupper som går mot landskapets riktningar.
 
navhöjd  
Vanligtvis används samma typ av verk, med samma tornhöjd inom en vindkraftsgrupp. Höjden på 
verken följer därmed topografin. Är variationen i topografi stor kan olika tornhöjder bli aktuella så 
att alla rotorer kommer upp på en hög och vindrik nivå. Visuellt är en relativt jämn navhöjd räknat i 
meter över havet att föredra.
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1: bakgrund

skala  
Det mänskliga ögat gör automatiskt skaljämförelser mellan olika objekt. De föremål som befinner sig 
i närheten av verket ger betraktaren en känsla av hur stora verken är - ett stort hus i förgrunden av ett 
verk kan få verket att se litet ut medan samma hus i bakgrunden får verket att se stort ut. 

Storskaliga landskap med låg komplexitet har högre tålighet att inrymma en vindkraftsgrupp än land-
skap med en småbruten struktur. 

förgrund och bakgrund  
Objekt som står framför och bakom vindkraftverk kan skymma och dämpa intrycket. Beroende av 
vilka objekt som finns i förgrunden kan intrycket av verken dämpas eller förstärkas. Placeras vindkraft-
verk med landskapselement både i förgrund och bakgrund kan verken förankras i sin omgivning och 
vilket gör att de inte lika tydligt upplevs som främmande objekt i landskapet.
 
landmärken  
Vindkraftverk kan fungera som orienteringspunkt och till exempel markera en entré eller en höjd-
sträckning. Verken bör dock inte placeras så att de konkurrerar med viktiga befintliga landmärken 
eller siktlinjer i landskapet.

Betraktarens uppfattning 
av vindkraftverks storlek 
beror till stor del på vilka 
objekt man har att rela-
tera till i verkens närhet. 
När ladan befinner sig i 
förgrunden ser vindkraft-
verken relativt små ut. 
Placeras verken i direkt 
anslutning till ladan ser 
verken avsevärt mycket 
större ut.

Vindkraftverk uppe på en 
höjdrygg kan få landska-
pets egen karaktär att 
framträda tydligare.
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1: bakgrund

väderstrecks- och väderleksfaktorer  
Vindkraftverk syns olika tydligt beroende på väderlek och väderstreck - ses verken från norr bildar 
de oftast en mörk siluett och från söder syns de vanligtvis med en ljus siluett. Beroende på bakgrund 
– mörk skog eller ljus himmel – gör det att verken framträder olika mycket. 

utformning av grupper  
Vindkraftverk kan placeras spridda i landskapet eller i sammanhållna grupper. Oftast upplevs sam-
manhållna vindkraftsgrupper mer som sammanhållna enheter som inte splittrar landskapet lika 
mycket som spridda verk. Utformningen av grupper är viktigare i öppna landskap än i skogsbygd. En 
grupp med verk som placeras med en tydlig riktning underlättar orienteringen i landskapet. Genom 
att ordna verken i samma riktning som de mest dominerande linjära elementen i landskapet tydlig-
görs själva landskapets drag. Placeras däremot verken mot de rådande riktningarna i landskapet 
framhävs själva vindkraftverken mer genom kontrastverkan. 

Finns det ingen tydlig riktning i landskapet kan det vara bättre att ställa verken i andra formeringar 
som inte har så tydlig riktningsverkan. Det mänskliga ögat söker linjer och mönster, vilket gör att man 
som betraktare upplever en mindre visuell störning av verkgrupper som är placerade i geometriska 
mönster. 

Genom att placera verk 
i tydligt avskiljda grupper 
undviker man att splittra 
landskapsvyer.

Verksplaceringar i geo-
metriska figurer kan ge ett 
mer harmoniskt intryck av 
vindkraftsparker i öppna 
landskap och till havs.
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1: bakgrund

kulturmiljö 

Vindkraftsanläggningars påverkan på kulturmiljöer går i många fall att bedöma gemensamt med på-
verkan på landskapet. I vissa fall kan dock miljöer som bedöms som tåliga för vindkraftsetableringar 
ur ett landskapsperspektiv kräva hänsyn till delområden och enskilda objekt där kulturmiljövärden 
skulle kunna påverkas negativt av närbelägna vindkraftverk. Till exempel kan fornlämningar kräva 
noggrann detaljlokalisering av verk. Siktlinjer och dominerande byggnadsminnen i landskapet, t.ex. 
kyrkor, kan också påverkas negativt av vindkraftverk. Generellt har moderna och starkt förändrade 
landskap större tålighet för att vindkraftverk tillkommer i miljön. Ålderdomliga landskap har sämre 
tålighet. Påverkan på kulturmiljön är till stora delar en mycket personlig fråga.

areella näringar  
 
I allmänhet är förutsättningarna för att kombinera areella näringar som jord- och skogsbruk med 
vindkraft goda; markägare kan dra en ekonomisk nytta av vindkraftsetableringen som delägare eller 
arrendatorer. Marken mellan vindkraftverken är i allmänhet möjlig att bruka mark och de transportvä-
gar som behöver dras i samband med etableringen av vindkraftsparker går även att samutnyttja inom 
skogsbruket. Det finns inga kända fall av störningar som påverkat djurhållning. 

totalförsvaret  
 
Vindkraftverk kan utgöra hinder vid militär flyg-, övnings- och skjutverksamhet. Verken kan också störa 
försvarens tekniska system. Påverkan på riksintresset för totalförsvaret kan ske på relativt stora avstånd 
från militära områden och objekt. Många av de objekt som är skyddade omges av sekretess vilket gör 
att det kan vara svårt att på förhand veta om en planerad vindkraftsanläggning riskerar att påverka 
försvarets intressen. 

Försvarsmakten och SMHI samverkar kring väderradaranläggningar (vilka inte omfattas av sekretess). 
Enstaka vindkraftverk får inte uppföras inom fem kilometer från en väderradaranläggning och pla-
ceras mer än två verk inom 20 kilometer från en anläggning ska samråd ske med Försvarsmakten. 
Svenljunga kommun påverkas inte av någon väderradarstation. 

skyddsavstånd  

luftfart  
Kring flygplatser finns ytor där luftfarten har krav på hinderfrihet. Det är framför allt inflygningsstråk, 
men också ytor där flygplanen ska kunna cirkulera i omlopp kring flygplatsen. 

Landvetters flygplats är av riksintresse för kommunikation.  
Vindkraftverk kan påverka den radioutrustning som krävs för att kunna ta sig mellan flygplatser. De 
störningar som i första hand kan förutses vad gäller navigerings- och inflygningshjälpmedel och 
flygradarutrustning är störningar genom reflektion av utsända signaler mot vindkraftverkets torn och 
rotorblad. De reflekterade signalerna kan ge upphov till felaktig bäringsinformation men även med-
föra en utsläckning av signalen. 
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1: bakgrund

Svenljunga påverkas av den yttersta av skyddszonerna (MSA- Minimum Sector Altitude) för flyg-
platserna i Halmstad, Jönköping och Landvetter. Zonen räknas med en radie av 55 kilometer från 
landningshjälpmedlets mittpunkt. Zonen innebär att ytterligare studier måste göras där varje parks 
placering och höjd över havet studeras men innebär inte ett automatiskt stopp för vindbruk. 

Störningens storlek är svår att förutbestämma och är beroende av ett flertal faktorer så som navige-
ringsutrustningens typ, dess placering, utformning och material samt omgivande terräng. Vindkraftverk 
placerade inom skyddsområde för navigationsutrustning för luftfarten kan komma att orsaka störning 
och en noggrann utredning måste göras i varje enskilt fall. När det gäller fristående luftfartsanlägg-
ningar ute i terrängen som inte tillhör en flygplats görs denna utredning av Luftfartsverket i egenskap 
av sakägare. När det gäller luftfartsanläggningar som tillhör en flygplats (inflygningshjälpmedel) 
svarar respektive flygplats för utredningen. 

Enligt Transportstyrelsen skrift TSFS 201:155 ska vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 och 
150 meter markeras med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker. 
Vindkraftverk vars totalhöjd överstiger 150 meter ska markeras med blinkande högintensivt vitt ljus.

vägar och järnvägar  
Ofta kan det vara en fördel att placera vindkraftverk i anslutning till större vägar och järnvägar då 
dessa miljöer redan är bullerstörda. Trafikverket anger att verkets totalhöjd, dock minst 50 meter, är 
ett lämpligt skyddsavstånd till väg eller järnväg med hänsyn till siktförhållanden, trafiksäkerhet, och 
framtida utbyggnader. Längs järnvägen finns det ofta radiostråk som järnvägen använder och inte får 
störas, därför kan vindkraftverk nära järnväg ibland vara mycket olämpliga.
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1: bakgrund

bebyggelse  
Den främsta anledningen till att man anger skyddsavstånd till bostäder är riskerna för bullerstörning. 
I allmänhet räcker ett avstånd på 500 till 600 meter mellan bostad och vindkraftverk för att bullerni-
våer under riktvärdet 40 dBA ska nås. Se också avsnittet ”Störningar - buller” 
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1: bakgrund

störningar
 
buller 

Ett vindkraftverk producerar buller av två typer: mekaniskt buller från maskinhuset och aerodyamiskt 
ljud som uppstår från rotorns rörelse. På moderna verk är det aerodynamiska ljudet det som låter 
mest. 

För vindkraftsetableringar gäller Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (RR 1978:5). I de 
flesta fall är det riktvärdet för buller utomhus som tillämpas, vilket för bostäder är 40 dBA och 35 dBA 
för planlagda fritidshus. 

Hur mycket verket bullrar varierar med vindriktning och metrologiska förhållanden. Bullret kan också 
maskeras av bakgrundsljud som trädsus. Det finns ett starkt samband mellan buller och visuell stör-
ning; upplevelsen av bullerstörningar påverkas av hur verken syns och upplevs i landskapet. 

skuggor och reflexer 

Vindkraftsverkens rotorrörelser gör att det under vissa tider på dygnet uppstår en växelvis skugga som 
kan skugga till exempel en husvägg på två kilometer avstånd. Skuggorna uppstår framförallt när so-
len står lågt på morgonen och kvällen. Det finns inga fasta riktvärden för hur mycket ett vindkraftverk 
får skugga sin omgivning, dock brukar man enligt praxis ange att ett verk inte ska skugga en bostad 
mer än 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. För att undvika problem med skuggor kan man för-
söka placera verk norr om bostäder. Det finns också möjlighet att montera skuggsensorer på verken. 
Skuggsensorerna känner av hur mycket verken skuggat sin omgivning och kan stänga av rotorrörel-
serna om de rekommenderade skuggvärdena överskridits. 

Tidigare har problem med reflexer från vindkraftverk uppmärksammats; dessa problem har dock mer 
eller mindre försvunnit i och med att moderna vindkraftverk är behandlade för att få en matt yta som 
inte reflekterar solen. 

olyckor och haverier 

De olycksrisker som oftast nämns i samband med vindkraftverk är att verkens rotorblad ska lossna el-
ler att is eller hård snö ska slungas ut iväg från bladen. Enligt en holländsk studie är sannolikheten att 
ett vindkraftverk ska tappa någon bladdel mycket låg. 

Risken för att is ska lossna från verkens rotorblad är ett fenomen som främst uppträder i kallt klimat 
och på högre höjder. Det kan dock även inträffa vid speciella väderförhållanden, t.ex. dimma/hög 
luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn. Tillverkarna arbetar med tekniker som kan lösa proble-
met genom avisning.
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juridisk prövning
 

Prövningen av vindkraftsanläggningar sker med utgångspunkt i lagkraven från miljöbalken (MB) eller 
plan- och bygglagen (PBL) beroende på anläggningens storlek. Schemat på motstående sida förklarar 
skillnaden.
 

bygglov
 
Vid byggande av ett verk som har en totalhöjd mellan 20 och 50 meter behövs endast bygglov. 
Bygglov lämnas av kommunen. 

anmälan 

Skriftlig anmälan enligt miljöbalken krävs om två till sex verk ska uppföras eller om ett planerat 
verk har en totalhöjd på mellan 50 och 150 meter. Anmälan görs till kommunen tillsammans med 
bygglovsansökan.

tillstånd 

Ska mer än sju verk med totalhöjd över 120 meter byggas krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd 
krävs också för uppförandet av vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter. Länsstyrelsens miljö-
prövningsdelegation är tillståndsmyndighet för landbaserade verk. Vid tillståndsprövningen ska kom-
munen tillfrågas och tillstyrka eller avstyrka en etablering. Detta kallas ibland kommunens vetorätt. 
Kommunen behöver inte motivera sitt beslut. 

Denna vindbruksplan uttrycker Svenljunga kommuns hållning och är verktyg vid bedömningen i 
bygglovs-, anmälnings- och tillståndsprocesser. 

detaljplan 

Tidigare utgjordes den juridiska prövningen av vindkraftsärenden i två parallella processer: detalj-
planeprocessen enligt plan- och bygglagen och miljöprövningsprocessen enligt miljöbalken. Efter en 
lagändring den 1 augusti 2009 görs istället en samlad bedömning vid miljötillståndsprövningen. Får 
en vindkraftsanläggning tillstånd enligt miljöbalken behövs varken detaljplan eller bygglov. 

Planeras vindkraft inom ett område där stor efterfrågan på mark råder måste dock vindkraftsanlägg-
ningar fortfarande prövas i detaljplan. Svenljunga kommun kommer inte att ställa krav på detaljplan 
då kommunen inte har så stor efterfrågan på mark som lagen kräver för att det ska bli aktuellt.
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Miniverk

1 verk totalhöjd <20m

Varken bygglov eller 
bygganmälan krävs

Prövas ej

Gårdsverk

1 verk totalhöjd 20-50 m

Bygglov enligt plan- och
bygglagen

Prövas av kommunen

Medelstora anläggningar

2 eller fler verk eller 1 
verk totalhöjd  >50 m

Amälan enligt miljöbalken  
och bygglov

Prövas av kommunen

Stora anläggningar 

2 eller fler verk totalhöjd 
>150 m eller 7 eller fler
verk totalhöjd >120 m 

Tillstånd enligt miljöbalken 

Länsstyrelsen prövar och 
kommunen tillstyrker 

övriga tillstånd

Utöver prövning som sker av kommun eller länsstyrelse kan ytterligare tillstånd behövas inför uppfö-
randet.
 
•  De vägtransporter som behövs i samband med uppförandet kommer med stor sannolikhet 
    att kräva dispenser/ tillstånd/ beslut från Trafikverket. Frågorna kan exempelvis gälla över 
    skridande av maximal belastning på vägar, nya anslutningar till vägar eller förläggning av  
    elledningar längs vägar och järnvägar.

•  Etablering ska anmälas till Transportstyrelsen för beslut om hindersmarkering.
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2: utgångspunkter och analyser

Regional översikt 
över beräknade 
vindhastigheter 
(m/s) på 72 
meters höjd. 
(2009)

vindförhållanden
 
Tillgången på energi är den enskilda faktor som betyder mest för hur mycket ett vindkraftverk kan 
producera per år. I regel kan man säga att en procents ökning i medelvind ger två procent i ökad 
årsproduktion. För att ta reda på var det blåser mest görs vindkarteringar där energifångningen från 
ett vindkraftverk i ett visst läge kan beräknas. Dessa karteringar kompletteras oftast med noggrannare 
vindmätningar för att få säkrare uppgifter inför själva projekteringen av vindkraftsanläggningar. 

När Energimyndigheten pekade ut områden av riksintresse för vindbruk utgick man från områden 
med årsmedelvind över 6,5 meter per sekund på en höjd av 72 meter över mark (många av dessa 
områden togs sedan bort på grund av motstående intressen). Vanligtvis bedömer exploatörer att 
områden med medelvind över 6,0 meter per sekund är intressanta för etablering av kommersiell vind-
kraft. Enligt gjorda vindkarteringar blåser det mer än 6,0 meter per sekund över de största delarna av 
Svenljunga. Mest blåser det på de höjder som ligger i kommunens västra delar samt på två höjdpar-
tier väster om Sexdrega respektive öster om Svenljunga. 

Svenljunga kommun är till stora delar skogstäckt och huvuddelen av de framtida vindkraftsetable-
ringarna kommer därför att ske i skogsbygd. För områden med skog måste man vid vindberäkningar 
inkludera den så kallade nollplansförskjutningen. Man kan säga att nollplansförskjutningen motsvarar 
ungefär ¾ av trädhöjden i skog. Är skogen 15 meter hög måste man alltså bygga vindkraftverk med 
115 meters navhöjd för att komma åt den vindenergi som finns på 100 meters höjd på slättmark. Vid 
placering av vindkraftverk i skogsbygd måste man dessutom räkna med att en högre turbulens kom-
mer att uppstå eftersom ytan nedanför verken, det vill säga trädtopparna, är ojämn. Högre turbulens 
ger sämre förutsättningar för uttag av vindenergi och orsakar oönskade spänningssvängningar i 
elnätet. 
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Hillared

Sexdrega

Roasjö

Redslared Svenljunga

Revesjö

Örsås

Holsljunga

Överlida

Mjöbäck

Ö Frölunda

Håcksvik

Mårdaklev

Kalv

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

7,25

riksintresse för 
vindbruk

Angivna vindhastig-
heter (m/s) är en 
sammanvägning 
(medeltal) av de be-
räknade vindhastig-
heterna för 72 samt 
103 meter över noll-
plansförskjutningen. 
(uppgifter från 2009)



2: utgångspunkter och analyser

samhällsstrukturer 
boende och arbete  
 
befolkningsstruktur  
Svenljunga kommuns befolkning har en koncentration till kommunens norra och västra delar där 
huvudorten Svenljunga (cirka 3 400 invånare) och tätorterna Hillared (ca 600 invånare), Sexdrega 
(cirka 790 invånare), Överlida (cirka 550 invånare) och Mjöbäck (cirka 600 invånare) ligger. Totalt 
har kommunen drygt 10 400 invånare varav cirka en tredjedel bor i Svenljunga tätort, en tredjedel i 
kommunens övriga samhällen och en tredjedel bor utanför tätorter. 

Svenljunga kommun har en spridd tätortsstruktur där många mindre tätorter är viktiga för samhällenas 
nära omland, såväl för service som för identitet och tillhörighet. Kommunens socknar och de byalag 
som är verksamma där är viktiga. 

Utanför orterna återfinns en stor del av bostäderna som spridd bebyggelse. Detta framgår av kartan 
intill där varje bostadshus motsvaras av vita ringar; en ring med 250 meters och en ring med 500 
meters radie från husen. Kartan visar dock att det ändå finns stora områden som är obebyggda och 
därför kan vara intressanta för vindbruk. Bullerriktlinjerna för vindkraftverk brukar kräva ett hänsynsav-
stånd på cirka 500 meter till bostäder. 

företagande och arbetstillfällen  
En stor andel av kommunens arbetstillfällen finns inom tillverksningsindustrin med företag som Elmo 
Leather AB, Scandfilter AB, Mjöbäcks entreprenad AB och Västkuststugan AB. 

transportinfrastruktur

Svenljungas norra del genomkorsas av riksväg 27 som går mellan Göteborg och Karlskrona. I norra 
delen av kommunen sträcker sig också järnvägsspåret kust till kustbanan som löper mellan Göteborg 
och Kalmar/Karlskrona. Väg 27 och kust- till kustbanan är av riksintresse för kommunikation. Tra-
fikverket rekommenderar generellt ett avstånd på minst verkets totalhöjd mellan ett vindkraftverk och 
vägområde/räls. Längs järnvägen finns ett radiostråk för järnvägens kommunikation som Trafikverket 
behöver ha fritt från hinder. Skyddsavstånden bevakas av kommunen och länsstyrelsen i samband 
med prövning av vindkraftsetableringar. 

Svenljunga kommun påverkas av MSA-ytor för flygplatserna i Landvetter, Jönköping och Halmstad. 
MSA-ytorna täcker tillsammans större delen av kommunen. Höjdbegränsningarna har inte påverkat 
utformningen av planen. De hinderfria områdena kring flygplatser i Sverige kan komma att ses över 
och eventuellt ändras. I dagsläget är bestämmelserna inte utformade med tanke på att underlätta 
utbyggnaden av vindkraft.
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Kraftledning

Område som ligger inom 500 m 

resp. 250 m från bostadshus

Hillared

Sexdrega

Svenljunga

Holsljunga

Överlida

Mjöbäck
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elnät

befintliga nät  
En stamledning med spänningen 400 kV löper cirka tre kilometer söder om Svenljunga i ost-västlig 
riktning. Regionnätet inom kommunen ägs av Vattenfall och E.ON. I kommunens norra del är Vat-
tenfall nätägare med ledningar på 130kV, 40 Kv och 10kV. I södra delen av kommunen äger E.ON 
näten. Här är nätet svagare med spänningar på 50, 40, 10 och 0,4 kV.
 
anslutning  
Större vindkraftsanläggningar ansluts i regel till regionnätet, vilket i Svenljungas norra del ägs av 
Vattenfall och i södra kommundelarna innehas av E.ON. I den norra delarna av kommunen är det 
befintliga nätet i dagsläget fulltecknat av förfrågningar. Vattenfall har startat upp en utredning som 
täcker hela Västra Götaland för att analysera framtida förändringar i regionnätets struktur. I de södra 
kommundelarna är nätet svagt men enligt E.ON är det möjligt att ansluta 15 – 20 MW produktion på 
befintligt nät. Görs en anslutning över 15 MW måste ställverket vid regionstationen i Sånabo byggas 
ut. 

Företagen som äger regionnäten inom Svenljunga kommun är generellt sett villiga att anpassa sina 
nät efter kommande vindkraftsanläggningars krav på plats och kapacitet. I övergripandestudier ser 
nätföretagen på hela kedjan när de gör planer för att ansluta en specifik anläggning. Även om före-
tagen har skyldighet att ansluta anläggningar kan anslutningen dra ut på tiden om näten har brist på 
kapacitet. För att spara tid och möjliggöra strategisk planering av anslutningar till vindkraftsanlägg-
ningar är det därför viktigt att vindkraftsexploatörer lämnar in förfrågningar till nätägande elföretag i 
ett tidigt skede. 

I allmänhet är det kunden, alltså vindkraftsexploatören, som får betala kostnaderna för anslutningen. 
Det är dock inte omöjligt att elföretag går in och tar en del av kostnaderna om de ser en egen nytta 
i den planerade utbyggnaden. Kostnaden för anslutningen av en produktionskälla går inte att avgöra 
förrän en anslutningsplan gjorts. 

28



2: utgångspunkter och analyser



2: utgångspunkter och analyser

landskapets sociala värden
tillvägagångssätt

I arbetet med vindbruksplanen har en dialogprocess med kommunens byalag genomförts. Svenljunga 
har 14 byalag som under en sexveckorsperiod under hösten 2009 haft som uppgift att arbeta med 
en Vardagslivskartläggning i respektive kommundel. Denna uppgift bestod i att med hjälp av kartor 
och text uttrycka vilka värden av frilufts/rekreations- och vardagslivskaraktär som är viktiga att studera 
noggrant i samband med planeringen för vindkraft. Redogörelsen som följer nedan är en sam-
manfattning av kunskapen som skapats genom detta tillvägagångssätt. Vid detaljplanering bör det 
insamlade materialet studeras mer ingående då det i flera fall är rikt, detaljerat och ger en kontextuell 
kunskap om relationer mellan platser, stråk och upplevelsevärden. 

Byalagens kartläggningsarbete tog 6 veckor och efterföljdes av ett seminarie under vilket olika värden 
diskuterades. Här gavs möjlighet till fördjupad diskussion och en särskild vindkraftskompetens när-
varade för att kunna svara på generella frågor om vindkraftsexploatering (tekniska och ekonomiska 
aspekter). 

Generellt har det material som lämnats in varit av olika karaktär avseende omfattning och detaljnivå. 
Hela kommunen har inte täckts in eftersom det inte finns aktiva byalag i alla kommundelar. Med hjälp 
av byalagens arbete har dock viktiga platser för fritid/rekreation, turism och andra näringar viktiga för 
det sociala livet i bygderna kunnat kartläggas och förstås. Detta har gjort det möjligt att undanta vik-
tiga sociala miljöer, platser och värden i planförslaget. De kartor och texter som byalagen producerat 
genom sitt arbete har varit understödjande för övriga analyser som presenterats i denna handling. 

Värt att lyfta fram i detta sammanhang är att de flesta byalagen haft en framåtsyftande inställning un-
der kartläggningsarbetet när det gäller potentiell förändring i den natur som utgör vardagliga sociala 
och rekreativa miljöer. Som del i vardagslivskartläggningen ingick att föreslå platser där vindkraftseta-
blering inte anses påverka viktiga värden av vardagslivs- och rekreationskaraktär. Sådana områden 
har karterats och finns att tillgå som fördjupad kunskap i det fortsatta och mer detaljerade planerings-
arbetet. 

Detta avsnitt inleds av en mer generell beskrivning av kommunens rörliga friluftsliv för att sedan följas 
av ett sammanfattat resultat av byalagens vardagslivskartläggning.  
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!
!

Skyddsvärda områden 
(byalag)

Kommunala badplatser

Fiske

Lägerplats

Paddlingsled

Nedlagd banvall

Vandringsled

Motionsspår
Camping

Utpekat objekt byalag

Kyrka

Hillared

Sexdrega

Roasjö

Redslared Svenljunga

Revesjö

Örsås

Holsljunga

Överlida

Mjöbäck

Ö Frölunda

Håcksvik

Mårdaklev

Kalv

HILLARED
Plats för rekreation (1st)
Eljusspår
Viktig gc-väg (till Sven-
ljunga via Sexdrega)

ROASJÖ
Ridning
Kommunal badplats
Områden utmärkta för 
bevarande (2 st)
Vandringsleder/byalags-
stig

HOLSJUNGA
Viktig byggnad/objekt
Lägerplats kanot
Kommunal badplats
Plats för rekreation
Byalagsstig
Vandringsled
(från Marks kn
över Holsjunga,
Ö Frölunda och in i 
Håcksvik)

ÖVERLIDA
Elljusspår
Platser för rekreation (4 st)
G/c-vägar 
Kommunal badplats
Viktig byggnad (motions-
anläggningen)
Område för bevarande

MJÖBÄCK
Landmärke (2 st)
Viktiga objekt/byggnader (4 st)
Kommunal badplats
Bevarandeområde

ULLASJÖ
Landmärke
Viktiga byggnader (2 st)
Plats för rekeration

KALV 
Lägerplats för kanot (5 st)
Kommunal badplats 
Plats för rekreation
Viktig byggnad/objekt (3 st)
Landmärken (utsiktsplatser, 2st)
Bevarandeområde 

FEGENOMRÅDET
Viktigt friluftsområde 
med paddling, fiske, 
fågelskådning mm.

SEXDREGA
Platser för rekreation 
(5 st)
Ridning
Kommunal badplats

SVENLJUNGA
Elljusspår 
Plats för rekreation
Gång/cykelleder

ÖRSÅS
Plats för rekreation (2 st)
Kommunal badplats

REVESJÖ
Kommunal badplats

ÖSTRA FRÖLUNDA 
Kommunal badplats
Elljusspår
gc-vägar (2 st)
Vandringsled (se Holsjunga)

HÅCKSVIK
Kommunal badplats (2 st)
Plats för rekreation Land-
märke (utsiktsplats)

Pratbubblorna anger vilka och hur många värdefulla platser och miljöer som beskrivits av byalagen i dialogprocessen.

FISKESJÖAR 
Sjöar med ut-
planterad fisk

ÄTRANS OCH ASSMANS 
DALGÅNGAR
Paddlingsleder med iord-
ningställda rastplatser



2: utgångspunkter och analyser

rörligt friluftsliv
 
Det rörliga friluftslivet är inte utpekat som riksintresse i Svenljunga. Kommunens varierade landskap 
och rikliga tillgång till sjöar och vattendrag erbjuder dock generellt mycket goda villkor för friluftsliv. 
Inom kommunen finns flera vandrings- och cykelleder och utmed Ätran, Assman och Stångån samt 
i Fegenområdet finns paddelleder med ett åtskilliga iordningställda lägerplatser. Ett tjugotal kommu-
nala badplatser finns i kommunen och det ligger motionsspår i anslutning till samhällena Svenljunga, 
Hillared, Sexdrega, Östra Frölunda, Holsjunga och Överlida. Svenljunga har goda förutsättningar för 
fritidsfiske med ett stort antal sjöar och vattendrag. Gällande översiktsplan pekar ut vildmarksbetonat 
fiske med kommersiell bas som intressant. Idag finns sex fiskevårdsområden inom kommunen och två 
sjöar, Faxsjön och Gårdssjön, har utplanterad ädelfisk. 

Kommunens främsta turistmål är stenbrottet vid Gräne gruva i Holsjunga, fornlämningarna vid Höga-
rör i Roasjö samt det ålderdomliga odlingslandskapet i Röstorp vid Örsås. I Holsjunga, Kalv, Sven-
ljunga och Överlida finns campingområden.
 
risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Paddling: Upplevelsen av att paddla genom landskapet i anslutning till Svenljungas paddelleder riske-
rar att påverkas om vindkraftverk placeras nära åarna Ätran, Assman och Stångån samt sjösystemet 
Fegen. Med hänsyn till landskapet och vindförutsättningar bör vindkraftverk inte placeras i de land-
skapsrum som bildas av åarnas dalgångar och med tanke på Fegenområdets stora friluftsvärden bör 
vindkraftsetableringar heller inte tillåtas inom tre kilometer från Kalvsjön eller Fegen.
 
Fiske: Vindkraftetableringar bedöms inte riskera att inverka på själva fiskbeståndet, däremot kan pla-
cering av vindkraftverk i närheten av fiskeområden skada vildmarksupplevelsen av att fiska i naturen 
genom buller och påverkan på landskapsbilden. För att inte störa upplevelsen av ostört fiske bör vind-
kraftsetableringar inte tillåtas närmare än tre kilometer från utpekade fiskesjöar och Fegenområdet. 

vandrings- och cykelleder 
I Svenljunga finns två cykelleder som märkts upp i samarbete med Svenska Cykelsällskapet, Västgö-
taleden och Sverigeleden. Det finns även tre kommunala cykelleder, Ätranturen och Holsjungaturen 
utgår från Svenljunga och Fegenturen utgår från Holsjunga. På den gamla järnvägsbanken mellan 
Svenljunga och Sexdrega 
löper en asfalterad cykelbana. 

Vandringsleden Kurirleden börjar utanför
Örby i Marks Kommun och slutar vid
Kindahus i Östra Frölunda. Utöver Kurir-
leden finns även fyra promenadvägar i
Roasjö som iordningställts av byalaget. 
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vardagsliv och rekreation
 
Det material som skapades genom dialogarbetet skiljer sig åt mycket avseende hur uttömmande 
olika byalag varit i sina beskrivningar. Många platser pekas ut som viktiga för sociala möten, rekrea-
tion och fritid och betoningen ligger huvudsakligen just på platser. I en knapp handfull fall (i kom-
mundelarna Roasjö, Kalv, Mjöbäck och Överlida) pekas större arealer ut som viktiga att undanta för 
vindkraftsexploatering, i övrigt är det som pekas ut för sociala och rekreativa värden mer avgränsat 
platsbundna. Sådana platser är inte sällan lokaliserade i närheten av en sjö, varför badplatser, ut-
siktspunkter och andra rekreationsområden (inklusive gång/ cykelstråk och motionsslingor) dominerar 
den kartbild som presenterar kommuninnevånarnas vardagslivsanvändning (sidan 31). I södra delen 
av kommunen är kanotrekreation särskilt populärt i Fegenområdet, men natur- och friluftsliv präglar 
de beskrivningar av värden som kommuninnevånarna formulerat genom kartläggningen. Många har 
bosatt sig i kommunen just för tillgången till orörd natur. Tre längre sammanhängande stråk lyfts fram 
som skär genom flera kommundelar. Dels cykelbanan mellan Hillared och Svenljunga via Sexdrega 
på den gamla banvallen, dels vandringsleden genom Holsjunga, Östra Frölunda och Håcksvik och 
slutligen det nät av promenadstråk som finns i Roasjö kommundel. Stråk av det slaget lockar besö-
kare, men används också av de boende i stor utsträckning och är en kommunövergripande angelä-
genhet på flera sätt. 

Genom byalagsstrukturen i kommunen skapas ett socialt nät som samlar och riktar idéer, ger nyinflyt-
tade information och tips och skapar samvaro och gemenskap. Byalagens syfte beskrivs bra av en 
av kommundelarna som ”att på olika sätt verka för att behålla och verka för den service, det rika fri-
tidsutbud och den sysselsättning som finns”. Utifrån det material som samlats in bör det understrykas 
att ett framtida mer detaljerat planarbete har värdefulla samarbetspartners i byalagen i Svenljunga 
kommun. 
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landskapets strukturer 
landskapet i stort 

Svenljunga kommun bildar ett skogtätt landskap som bryts av långsträckta småskaliga odlingsområ-
den längs vattendragen. Den dominerande skogstypen är barrskog medan lövskog finns främst i kom-
munens sydligaste delar. Kommunen ligger i den västra delen av sydsvenska höglandet och känne-
tecknas just av de stora skogspartierna och många våtmarkerna och sjöarna. Inom kommunen finns 
fler än 300 sjöar och en fjärdedel av kommunens yta täcks av våtmarker och mossar. Landskapet är 
relativt likartat över hela kommunens yta. 

Topografin är omväxlande med stora våtmarks- och barrskogsområden på höga platåer i vilka vat-
tendrag har bildat dalgångar, s k sprickdalsterräng. Både vattendrag, dalgångar och höjdpartier 
sträcker sig i nordost – sydvästlig riktning. Dalgångarna utgör ofta tydligt avgränsade landskapsrum 
som begränsas av branta skogsbeklädda sluttningar. 

Berggrunden domineras av gnejs och granit. I de mera skogstäta höjdområden består jorden av 
näringsfattig morän och i dalgångarna har de mera bördiga sedimentära jordarterna skapat förutsätt-
ningar för odling. I dalgångarna finner man också en del lövskogspartier och ängs- och hagmarker 
av högt ekologiskt och kulturhistoriskt värde. Det är också i dalgångarna den mesta bebyggelsen 
återfinns. 

landskapets struktur 

Landskapsanalys är en metod att fånga och beskriva landskapets, kvaliteter, karaktär och särdrag. 
En analys kan användas både för att bevara och för att utveckla ett landskap. En landskapsanalys 
i den europeiska landskapskonventionens anda utgår från landskapet som helhet och omfattar de 
fysiska karaktärsdragen och även de kulturhistoriska, sociala och funktionella. De olika aspekterna 
hänger samman med varandra och alla ska beaktas i analysen. I samband med vindkraftsplanering 
undersöks i först hand naturgeografiska, kulturhistoriska, funktionella och visuella sammanhang, som 
tillsammans visar hur känslig eller tålig en miljö är för vindkraft. 
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Randzoner med möjlighet till vidsträckta vyer

Randzoner med möjlighet till korta vyer

Slutet landskapsrum

Randzoner

Höjdryggar

Platåer

Dalgångar

Sjörike

RANDZONER
Övergångar mellan dal-
gångar, platåer och höjdryg-
gar. Hög komplexitet. Låg 
tålighet ur landskapsbilds-
perspektiv.

HÖJDRYGGAR
Branta slänter och små 
kuperade områden på hög 
höjd. Begränsas oftast av 
dalgångar. Stor skala och låg 
komplexitet. Hög tålighet ur 
landskapsbildsperspektiv.

PLATÅER
Flackare höjdpartier. Omges 
oftast av höjdryggar.
Mellannivå i landskapet. Stor 
skala med låg komplexitet. 
Hög tålighet ur landskaps-
bildsperspektiv.

DALGÅNGAR
Vindlande odlingslandskap
längs vattendrag. Begränsas 
generellt av höjdryggar. Liten 
skala och hög komplexitet.
Låg tålighet ur landskaps-
bildsperspektiv.

SJÖRIKE
Större sjöar eller sjösystem. 
Begränsas oftast av dalgång-
ar eller randzoner. Liten skala 
med hög komplexitet.
Låg tålighet ur landskaps-
bildsperspektiv.



2: utgångspunkter och analyser

De kriterier som har använts i den här analysen är:
 
topografi
Är området dramatiskt brant, böljande och flackt, småkullrigt eller plant etc? 

vegetation
Vilken typ av vegetation finns på platsen? Barrträd eller lövträd, flerskiktat eller enskiktat? Ensartad 
eller varierande? 

skala
Vilken skala har landskapet? Är det storskaligt med en landskapstyp som dominerar stora områden, 
som i Skånes odlingslandskap och Värmlands skogar? Eller småskaligt och uppbrutet med många 
mindre delar, till exempel mosaiklandskap med omväxlande skog och öppna landskap i Blekinge och 
delar av Småland? 

komplexitet
Är landskapet detaljrikt och omväxlande eller mera ensartat? 

visuell exponering
Hur exponerat är området? Det beror både på landskapets topografi och skala och på hur mycket 
människor som bor eller rör sig i området. 

Utifrån de ovanstående kriterierna kan landskapet i Svenljunga kommun delas in i fyra landskapska-
raktärer: 

skogsklädda höjdplatåer  
Branta slänter och mycket småkuperade områden på hög höjd. Begränsas generellt av dalgångar. 
Utgör landskapets övre nivå. Oftast skogsbevuxna med mindre öppna ytor, vanligtvis våtmarker samt 
ängsmark och gammal jordbruksmark. Kalhyggen bildar större öppna ytor. Lågt befolkade, med få 
kommunikationsleder. Stora områden med bitvis mycket långa siktlinjer och mycket få landskapsele-
ment. 
Upplevs visuellt i sin helhet framför allt från toppar som avskogats och därför ger utblickar. 

Generellt hög tålighet ur landskapsbildsperspektiv, men det är viktigt att placeringen av vindkraftver-
ken studeras noga och i relation inte bara till den aktuella placeringen utan även den totala plane-
rade utbyggnaden för att undvika att det upplevs som om landskapet domineras av vindkraftverk. 

lägre platåer med stora våtmarksområden  
Flackare höjdpartier som karakteriseras av mycket våtmarker och försiktigare höjdskillnader. Omges 
oftast av höjdryggar. Skapar en mellannivå i landskapet, mellan dalgångarna och höjdryggarna. 
Generellt barrskogsbeklädda. Mindre partier är uppodlade. Relativt lågt befolkade, med få och små 
kommunikationsleder. Större område med relativt långa men ändå begränsade siktlinjer och få land-
skapselement, vilket ger ett storskalig landskapsrum med låg komplexitet. 

Hög tålighet ur landskapsbildsperspektiv, vilket medger större vindkraftsparker, placerade i tydliga 
formationer.
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dalgångar  
Vindlande odlingslandskap längs vattendrag. Begränsas generellt av höjdryggar. Utgör landskapets 
nedre nivå. Ofta öppna marker med mindre skogspartier, vegetationsstråk längs vattendragen. Här 
bor de flesta av kommunens invånare och här går i princip alla viktigare kommunikationsstråk. Min-
dre områden med långa siktlinjer i nord-sydlig riktning och vanligtvis mycket begränsade i öst-västlig 
riktining vilket ger landskapet en mindre skala än de övriga kategorierna. Många och tydliga land-
skapselement, såsom skogsbryn, samhällen, vägar, kyrkor etc som ger landskapet en hög komplexitet. 
Upplevs visuellt inifrån landskapsrummen, men också från randen av höjdryggar och platåer. 

Generellt låg tålighet ur landskapsbildsperspektiv, i första hand på grund av den begränsade skalan 
och höga komplexiteten. Det är också här de flesta människor rör sig och upplever landskapet vilket 
kan gör den visuella påverkan påtaglig. 

randzoner  
Övergången mellan dalgångar, platåer och höjdryggar utgörs av randzoner. Randzonerna är vanligen 
långsträckta landskapselement som exempelvis skogsbryn och sluttningsbranter. I Svenljunga kom-
muns omväxlande landskap finns många randzoner. 

De högt belägna randzonerna är särskilt komplicerade ut landskapsbildsperspektiv, eftersom in-
grepp där påverkar stora, ofta lägre liggande områden där många människor rör sig. Intrycket av att 
vindkraftverk tornar upp sig ovanför ens huvud kan upplevas som obehaglig. Ofta blåser här mycket, 
vilket gör randzonerna attraktiva ur etableringssynvinkel. Behovet av miljövänlig energi måste dock 
ställas mot människors dagliga upplevelse av sin närmiljö. 

Generellt låg tålighet ur landskapsbildsperspektiv, i första hand på grund av den höga komplexite-
ten och problematiken kring upplevelsen av vindkraftverken. I dessa områden krävs ofta också stora 
ingrepp i landskapet i utbyggnadsskedet.

sjörike 
Sammanhängande sjösystem, med större öppna vattenytor som binder samman strandzonerna, 
bildar väldigt viktiga landskapselement. De karakteriseras av de långa siktlinjer över sjöarna, och 
strandzoner där flackare odlingslandskap bryter av täta skogspartier som ofta sluttar brant ner mot 
sjön. I Svenljunga kommun återfinns det största sjöriket i kommunens sydöstra del, Fegenområdet 
med Fegen, Spaden och Kalvsjön, men även i sydväst hittar man ett tydligt sjörike där Holsjön, Lilla 
Hallången och Stora Hallången bildar ett pärlband av spegelblanka vattenytor. I norr utgör Såken och 
dess strandzoner också ett sjörike. 

Relativt låg tålighet mot vindkraftsetableringar, eftersom verken påverkar stora områden som ofta är 
varierande och detaljrika, med stränder, vikar, bryggor, strandstugor etc. Sjörikena är också viktiga för 
naturturismen som ofta är beroende av att landskapet upplevs som orört. 
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landskapet i delar 

För att kunna beskriva kommunens landskap mera detaljerat har kommunen delats in i 8 avgränsade 
områden. 

A. Hillared  
Karakteristik: Hillaredsområdet karakteriseras av det mjukt kuperade småskaliga mosaiklandskapet på 
sjön Såkens södra sida och de brantare skogsklädda sluttningarna på sjöns norra sida. 

Tålighet: Påverkan i söder från väg 27 gör att området i dessa delar har en hög tålighet för den typen 
av storskaliga etableringar som vindkraftverk utgör. De sjönära branterna vid Såken har stor visuell 
påverkan på Hillareds samhälle vilket gör de mer känsliga och de har därför en låg tålighet. I övrig 
gör det småskaligt landskapet med hög komplexitet och variation att området får en låg tålighet. 

Rekommendation: Fåtal verk i tydlig formation i områdets södra delar. 

B. Billeberg  
Karakteristik: Billebergsområdet karakteriseras av de branta sockertoppsliknande höjderna som ligger 
på rad längs Ätrans dalgång. 

Tålighet: De branta sluttningarna och karakteristiska topparna utgör distinkta landskapsformationer 
som skulle påverkas i stor utsträckning av vindkraftverk vilket ger en relativt låg tålighet för vindkrafts-
etableringar. Landskapets toppighet gör dessutom att sidofunktioner såsom vägar kräver stora ingrepp 
i sluttningarna. 

Rekommendation: Möjligen ett fåtal verk i grupper på kullarnas krön. Fotomontage från Sexdrega och 
längs dalgången kan ge ledning i hur verk bör placeras. 

Område B.
Björsjöberg och Siebergs 
åsar öster om Sexdrega, 

sett från tätorten
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Kartorna visar terrängen inom Svenljunga 
kommun. Kartan ovan visar höjder och 
dalar genom skuggor, kartan nedan visar 
sluttningar.

Svenljunga

KalvMårdaklev

Håcksvik

Ö Frölunda
Överlida

Holsjunga

Örsås

Redslared

Sexdrega

Hillared

Roasjö

Revesjö

Mjöbäck
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C. Roasjöområdet 
Karakteristik: Roasjöområdet i kommunens nord-
västra del karakteriseras av omväxlande höga
kullar och branta dalgångar och raviner. De
stora rundade höjderna är mestadels skogs-
klädda och ligger avskilt från kommunens
centrala delar. 

Tålighet för vindkraft: Generellt hög 

Rekommendationer: Större grupper om 7-10 verk
i tydliga formationer på höjderna: Hänsyn måste
tas till de samlade effekterna av flera olika grupper. 

D. Redslaredsområdet 
Karakteristik: Redslaredsområdet karakteriseras av
höglänt terräng med stora myr- och mossmarker.
Områdets östra del innehåller stora samman-
hängande våtmarksområden, med bland annat
Hultamossen, som är riksintresse för naturmiljö
med höga ornitologiska värden. Odlingsland-
skapen kring Redslared och Björstorp är känsliga
för storskaliga etableringar. Områdets västra del
innehåller färre naturvärden och utgörs till största
delen av skogsmarker. 

Tålighet: Den avskilda västra delen har tack vare sin avskildhet, låga komplexitet och stora skala hög 
tålighet. De västra delarna med odlingslandskap och myrmarker har generellt låg tålighet. 

Rekommendation: Större grupper med verk i tydlig formation i områdets västra delar. 

E. Bjärstorps-Överlida-Mjöbäcksområdet 
Kommunens västligaste område. Karakteriseras av större sammanhängande skogsklädda höjdpartier 
som i öster avgränsas av dalgången kring Holsjön, Karken samt Lilla och Stora Hallången. Den norra 
delen av området ligger i anslutning till Ätrans dalgång där kommunens centrala kommunikationsled 
väg 154 går. Härifrån är det inte heller långt till Svenljunga samhälle. Höjderna i områdets södra 
delar gränsar till Marks kommun i väster  och sluttar brant ner mot dalgången och sjöarna i öster. 

Tålighet: Den södra delen har tack vare sin avskildhet, låga komplexitet och stora skala hög tålighet, 
så länge randzonerna och sluttningarna ner mot dalgången lämnas orörda. Den norra delen av om-
rådet kan i sina inre delar sägas ha relativt hög tålighet, eftersom den visuella påverkan är begränsad 
och området har stor skala och låg komplexitet. Här är det dock viktigt att noggrant stämma av hur 
etableringar påverkar dalgången längs Ätran. Det kan eventuellt göras genom fotomontage och 3D-
modeller. 

Område C.
Höjderna söder om Lysjön, sett från Sandsjön

Område C. Höjderna sydost om Roasjö sett från 
Ebbarp väster om Svenljunga. En av få platser 

med vida utblickar i kommunen.
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Rekommendationer: Större grupper med verk i områdets södra del. Mindre grupper om 5-8 verk i 
områdets norra del. Randzoner ska undvikas pga sina exponerade lägen. Kumulativa effekter måste 
utredas, eftersom området är stort och rymmer flera olika etableringar. 

F. Höjdpartiet mellan Överlida-Holsljunga och Östra Frölunda.Området utgörs av ett 
höjdparti som avgränsas av dalgången runt Ätran och sprickdalen vid Holsjunga-Överlida-Mjöbäck. 
Sluttningarna som utgör områdets gränser är relativt flacka i områdets norra delar för att längre söde-
rut bli brantare. I den södra delen är området också mera småkullrigt och därmed mer svårtillgäng-
ligt. Området är till största delen skogsbeklätt. 

Tålighet: Det flackare området i norr är mera lättillgängligt och därmed mera lättetablerat, vilket gör 
de initiala etableringsingreppen mera begränsade. De flackare sluttningarna gör dock området mera 
visuellt exponerat, vilket gör den generellt höga tåligheten lite lägre. De högre partierna i områdets 
södra del är delvis mindre exponerade och mer avskilda vilket ger hög tålighet. Här är också vindför-
hållandena bland de bästa i kommunen. 

Rekommendationer: Det avskilda läget och storskaliga landskapet möjliggör större grupper. Det är 
dock viktigt att tänka på den samlade effekten, eftersom området är stor och attraktivt. 

G. Strömsforsområdet  
Ett brant och kuperat område med tydliga toppar och en markerad östvästlig dalgång. Till största 
delen skogsbeklätt. Här finns också den gamla bruksorten Strömsfors. 

Tålighet: Ensartat och storskaligt landskap men med karakteristiska landskapsformationer ger hög 
tålighet, men där verkens placering får en väldigt stor betydelse för att inte störa landskapets propor-
tioner. Strömsfors bör ges en skyddande buffertzon för att inte den kulturhistorisk värdefulla miljön ska 
störas av storskaliga vindkraftsetableringar. 

Rekommendationer: Större grupper om 10-15 verk i tydlig formation. Noggranna studier krävs för att 
säkerställa att inte Strömsfors påverkas i någon större utsträckning

Område F.
Höjdområdet öster om 

Överlida, sett från sydväs-
tra delen av tätorten

41



2: utgångspunkter och analyser

Område I.
Det småkullriga landskapet 

öster om Ätran, sett från
västra sidan Ätrans dalgång

H. Örsåsområdet 
Ett mindre kuperat och lite lägre liggande område med mycket våtmarker och mindre vattendrag. Till 
största delen skogsbeklätt. En mindre bebyggd del av kommunen, här finns relativt få bostäder. 

Tålighet: Ensartat och storskaligt landskap ger hög tålighet. Visuellt mindre exponerat från centrala 
kommunikationsstråk. 

Rekommendationer: Större grupper om 10-15 verk i tydlig formation. Hänsyn bör tas till den närlig-
gande rekreationsanläggningen vid Pålsjön. 

I. Vibäcks-Traneredsområdet 
Ett mycket varierat område med både mycket våtmarker, mindre vattendrag, odlingslandskap och 
skogsklädda höjder. Generellt är odlingslandskapet kopplat till områden med höga kulturvärden, bla 
området kring Mårdaklev och Mårdaklevs kyrka. Stora delar av området är också väl exponerat från 
Ätrans dalgång och väg 154. De inre delarna av området är mera tåliga och ensartade. Här finns 
dock mycket våtmarker, vilket kräver hänsyn i exploateringen. 

Tålighet: Låg tålighet i de delar som är direkt kopplade till det bevarandevärda landskapet och i 
randzonerna. I de inre delarna av området kan tåligheten klassas som hög. 

Rekommendationer: Större grupper om 10-15 verk i tydlig formation i de inre delarna, indragna från 
randzonerna. Särskild hänsyn bör tas till landskapet kring Mårdaklevs kyrka.
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Område K. Den uppodlade dalgången 
kring Ätran, sedd mot söder från bron

vid Mårdaklevs kyrka

Område J. Fegenområdet och
badstranden vid Kalv.

Område J. Fegenområdet är populärt för 
sina höga natur- och friluftslivsvärden

J. Fegenområdet  
Ett kuperat naturmarksområde som är populärt för padd-
ling, fågelskådning etc. Generellt är detta det mest skydds-
värda området i kommunen, där just den orörda naturen 
är ett värde i sig. Området är också en viktig fågellokal och 
sjöarna är fyllda av fiskgjuse, lom- och vårlekande siklöja. 
Natura 2000-område. 

Tålighet: Väldigt låg tålighet för storskala etableringer som 
vindkraft. 

Rekommendationer: Intrång i naturmiljön bör så långt det 
är möjligt undvikas. I det fall det inte går, måste lokalisering, 
placering, formationer, höjd etc utredas noggrant i kom-
mande skeden. 

K. Låglänta områden
Ett stort och osammanhängande område, som har det ge-
mensamt att vindkraftsetableringer i området ska undvikas.
Områdets begränsade skala, höga komplexitet och tätbefol-
kade samhällen gör att tåligheten för storskaliga vindkrafts-
etableringar är mycket låg. 

Rekommendationer: Ingen vindkraftsetablering bör tillåtas i 
området.
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landskapets naturvärden
Utifrån beskrivningen av landskapets strukturer kan en övergripande bild av landskapets visuella vär-
den tas fram. De visuella värdena i landskapet är ofta nära knutna till andra värden i miljön. Dessa 
är i många fall kulturhistoriska i form av äldre bebyggelse, men kan också vara både kultur- och na-
turmiljövärden genom t.ex. gammal hävdad betesmark med lång kontinuitet. I detta och nästa avsnitt 
beskrivs naturmiljö- och kulturmiljövärden var för sig. I praktiken hänger de dock nära samman och 
skapar gemensamt värden i landskapet. 

Variationerna i landskapet, med tydliga dalar och höjdpartier, ger förutsättningar för en varierad flora 
och fauna. Kommunen har en stor andel skog som bryts upp av både större och mindre områden 
med myrmark. De uppodlade dalstråken går som kilar mellan de större skogsområdena. 

Skyddsvärd natur finns generellt utpekad i form av olika typer av skyddsområden. Det kan handla om 
område av riksintresse, naturreservat, område med kommunalt bevarandeprogram, Natura 2000-
område, område med landskapsbildsskydd, fornlämningsområde, strandskyddsområde, nyckelbioto-
per eller förekomst av skyddsvärda arter. 

Vid lokalisering av vindkraftsanläggningar är det angeläget att ta hänsyn till dessa områden. Hur hän-
syn bör tas och i vilken omfattning är till stor del beroende på vilket värde som områdesskyddet syftar 
till att bevara. En genomgång har gjorts av skyddade områden i Svenljunga kommun beträffande i 
vilken grad skyddsvärdet bedöms kunna påverkas av en vindkraftsetablering. Materialet redovisas i 
bilaga till detta dokument.  

Stora delar av den skyddsvärda naturmiljön i Svenljunga kommun består av myrmark av olika karak-
tär. Hur känsliga dessa marker är för en näraliggande vindkraftetablering kan variera beroende på 
t.ex. graden av ornitologiska värden. Allmänt gäller dock att exploatering inte får bidra till förändrad 
vattenföring genom dränering etc. av myrmarken. 

Områden med naturbetesmark förekommer också med områdesskydd/ riksintresse. I dessa områden 
bedöms sällan en vindkraftetablering (om direkt påverkan kan undvikas) påverka naturvärdet negativt, 
men vindkraftetablering är generellt ändå olämplig i dessa områden då de i de flesta fall även har 
höga kulturmiljövärden. 

Stora delar av Fegens Natura 2000-område ligger inom kommunen. En bevarandeplan för området 
fastställdes 2010-03-29. I den beskrivs hur angivna arter och naturtyper ska ha en s.k. ”gynnsam 
bevarandestatus” dvs. stabil eller ökande förekomst i området. Ur vindkraftsynpunkt är särskilt Fegen 
utgör ett av de starkare fästena i södra Sverige för fiskgjuse. Ett 10-tal par häckar vid Fegen eller i 
nära anslutning till sjön. 

44



2: utgångspunkter och analyser

MÅRDAKLEV
Riksintresse för kulturmiljö
Gränsmiljö dansk/svenska 
riksgränsen, befästningsan-
läggningar, stenåldersboplats 
och fossil åkermark
Kan påverkas negativt av 
alltför närliggande vindkrafts-
anläggning.

HÄSTAMOSSEN, STORA 
MOSSEN, AMMAMOSSEN
Riksintresse för Natur, Natura 
2000

FEGEN
Riksintresse för natur, Natura 
2000, naturreservat, natur-
vårdsavtal, nyckelbiotoper
Oligotrof sprickdalssjö, artrik 
fisk och sjöfågelfauna. Vårle-
kande siklöja.
Fågelfauna kräver buffertzon.

REVESJÖ
Riksintresse för Kulturmiljön
Odlingslandskap med lång 
bebyggelse- och landskaps-
historisk kontinuitet från äldre 
järnåldern
Järnåldersgravar, fossil 
åkermark, kyrkby, kyrka och 
skolhus, två fd säterier.
Kan påverkas negativt av 
alltför närliggande vindkrafts-
anläggning.

LÄGGARED
Riksintresse för kulturmiljö, 
kommunalt bevarandepro-
gram
Bymiljö m talrika lämningar 
efter förhistoriskt jordbruk, 
fossil åkermark, gravanlägg-
ningar, hålvägar
Bymiljöns bevarande är av 
särskild betydelse, vind-
kraftsetablering kan påverka 
riksintresset negativt.

VASSGÅRDENOMRÅDET
Riksintresse Natur, landskaps-
bildsskydd
Åsnätområde med mellanlig-
gande dödisgropar, myrkom-
plex
Vindkraftetablering bedöms 
ej riskera att bidra till negativ 
påverkan på riksintres-
set förutsatt att den eller 
följdexploatering inte kräver 
schaktning, utfyllnad eller 
markavvattning.

HESTRAMOSSEN och HULTA-
MOSSEN
Riksintresse för natur
Stort myrkomplex, höga orni-
tologiska värden
Kan påverkas av vindkrafts-
etablering pga ornitologiska 
värden. Bör ej dräneras, vat-
tenregleras eller dämmas.
Områdena bör undvikas med 
viss marginal.

ROASJÖ
Riksintresse för kultur, kommu-
nalt bevarandeprogram
Fornlämningsmiljö från brons- 
och järnåldern, betydelsefull 
åssträckning
Rösen och stensättningar, grav-
fält m domarringar, hålväg, fossil 
åkermark, kyrkomiljö m timmer-
kyrka och magasinsbyggnader
Kan påverkas negativt av alltför 
närliggande vindkraftsanlägg-
ning.

riks_kul

kommunala_bevarandeprogram

riks_nat

myrskyddsplan_vgl

riks_natura2000

nat_res

bev_odlingsl_vgl

Riksintresse för kulturmiljövården

Kommunalt kulturmiljöprogram

Riksintresse för naturvården

Myrskyddsplan

Natura 2000-område

Naturreservat

Bevarandevärt  
odlingslandskap

Hillared

Sexdrega

Roasjö

Redslared Svenljunga

Revesjö

Örsås

Holsljunga

Överlida

Mjöbäck

Ö Frölunda
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För alla Natura 2000-områden som regeringen tagit beslut om gäller särskild lagstiftning sedan 
2001 (miljöbalken 7 kap 28 §). Den innebär att alla åtgärder och verksamheter som i betydande 
omfattning kan påverka områdets naturmiljö -med undantag av det som krävs för att förvalta natur-
värdena -omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten för åtgärder och verksamheter som i betydande 
omfattning kan påverka områdets naturvärden gäller även utanför det avgränsade Natura 2000-om-
rådet. 

Vid etablering av vindkraftanläggningar bör hänsyn tas till lokala fladdermusbestånd eftersom risk 
finns att dessa påverkas negativt. En översiktlig inventering av fladdermöss genomfördes 2005. Då 
påträffades nio arter, varav den rödlistade fransfladdermusen och den i länet tidigare ej påträffade 
pipistrellen, tillhörde de mest sällsynta fynden. Fladdermöss trivs generellt i gamla kulturmiljöer, som i 
många fall även är skyddsvärda av andra skäl. Vid planering av vindkraftanläggning bör en bedöm-
ning göras av risk för påverkan på fladdermöss och vid behov ytterligare inventeringar genomföras. 
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landskapets kulturmiljövärden
I Svenljunga kommun finns kulturmiljövärden från de flesta epoker i människans historia. Bland det 
tidigare finns ett stort antal gravar från brons- och järnåldern, liksom flera områden med fossil åker-
mark från järnåldern. Mångfalden av gravtyper från järnåldern är stor. Ett exempel är de domarrings-
gravfält i Ringestena i Sexdrega socken med kvadratiskt formade domarringar. 

En stor del av kulturmiljövärdena är knuten till odlingslandskapet och återfinns där det än i dag 
är öppna marker. Ett exempel på detta är Kinnahus och Mölneby i Östra Frölunda socken med en 
mycket lång historisk kontinuitet. Stenåldersföremål som slipade flintyxor har påträffats och inom 
området fanns senare en medeltida borganläggning. Under 1800-talet byggdes Mölneby gård upp 
till den mäktigaste egendomen i bygden med förlagsverksamhet, skogs, och bruksimperium samt 
storjordbruk. 

Kommunen har även ett flertal kyrkor från olika tidsperioder med höga kulturmiljövärden. Exempel 
på sådana är Roasjös timmerkyrka från 1690, Mårdaklevs kyrka från 1875 och Överlida kyrka från 
1962-63. 

Generellt gäller att kulturmiljövärdena, dvs. enskilda byggnader och miljöer, kan påverkas negativt av 
en vindkraftsetablering, och att ett visst respektavstånd bör hållas ifrån dessa. Värdebeskrivningar för 
de riksintressen för kulturmiljö som finns i kommunen har studerats och en bedömning gjorts av vilken 
risk för negativ påverkan som en vindkraftsetablering skulle utgöra. Materialet redovisas i bilaga till 
planhandlingen. 

Även de 17 områden som ingår i kommunens kulturmiljöprogram har studerats och risk för påverkan 
genom vindkraft bedömts. För dessa områden är det särskilt viktigt att det vid planering och lokalise-
ring av vindkraftverk förs en diskussion kring vad rimliga respektavstånd bör vara i de enskilda fallen 
och i vilka fall vindbruk kan bidra till att ge förståelse hur förutsättningarna för människan har utveck-
lats och fortsätter utvecklas.

Vindbruk i sig är inget nytt utan förekommer i äldre former genom t.ex. väderkvarnar, och har som 
sådant bidragit till utveckling av kulturmiljöer. De moderna vindkraftverken kan ses som en kulturmiljö 
i vår tid och det är osäkert hur framtida generationer kommer att uppleva dem i landskapet. Ur ett 
landskapsperspektiv är det värt att notera att den storskaliga påverkan som vindkraftanläggningar kan 
ge är reversibel, dvs. landskapet kan återställas genom att verken nedmonteras. 
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inledning
Föregående kapitel ”Utgångspunkter och analyser” gör som titeln anger, analyser av utgångspunkter för 
några viktiga aspekter när det gäller planering för vindkraft. I detta kapitel vägs dessa analyser samman i 
en syntes vars resultat ligger till grund för vindbruksplanens planförslag. Den metod som använts beskrivs 
av en kommenterad illustration på nästa sida. På samma uppslag finns en karta som redovisar de områ-
den som faller ut av sammanvägningen. 

metod 
Vindbrukets intressen finns återfinns mest i skogsområden utanför tätorter och byar. Där vindkraftverk 
byggs påverkar de det landskap där människor lever och verkar, har sin boendemiljö, eller sina strövom-
råden. Eftersom verken är höga kan de, beroende på öppenheten i landskapet, ha en påverkan som kan 
sträcka sig relativt långt från etableringsplatsen. Av denna anledning har dialogen med medborgarna 
samt analyser av landskapsförhållanden varit viktiga delar i processen att ta fram denna vindbruksplan. 
Dialogprocessen och analyserna beskrivs utförligt i kapitel 2. Här kommenteras vilken roll de haft i meto-
den, samt hur några andra aspekter behandlats. 

integrerad miljöbedömning
 
Lagkrav reglerar att en miljöbedömning ska genomföras när en översiktsplan tas fram. Miljöbedöm-
ningen ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning i vilken planens miljökonsekvenser går att utläsa. 
Vid framtagandet av vindbruksplanen har miljöbedömningen varit en integrerad del av övrigt planarbete. 
Miljöaspekter har därför behandlats i analyser och i syntesen, och i dessa påverkat planförslagets utform-
ning. Det gäller bland annat buller, där hänsynsavstånd från bostadsbebyggelse har varit grundläggande 
för vilka områden som angivits som möjliga att utnyttja för vindbruk. Kategoriseringen av områden i olika 
klasser kan också ses som en del i miljöbedömningsarbetet genom att det tydliggör risker för konflikt mel-
lan allmänna intressen, däribland miljöintressen, och vindbruksintresset. Ett integrerat angreppssätt har 
också tillämpats i redovisningen, där beskrivningen av miljöeffekter utgör en del i planhandlingen, istället 
för att vara ett eget MKB-dokument. 

dialogprocess
 
Dialogprocessen har varit omfattande och har bedrivits främst med kommunens byalag. Den beskrivs 
närmare i kapitel 2. Byalagen har genomfört ett inventeringsarbete där värdefulla miljöer och sociala 
platser tecknats ner i en ”vardagslivskartering”. Med detta som grund har en workshop genomförts i syfte 
att studera lämpliga platser för vindkraft. Detta arbete har sammanställts och utgjort viktiga planeringsför-
utsättningar. Det råder stor överensstämmelse mellan områden som byalagen pekat ut som värdefulla för 
rekreation m.m. och planförslagen. De värdefulla områdena ligger nästan uteslutande utanför föreslagna 
vindbruksområden. Likaså ligger de områden som byalagen föreslagit som lämpliga utbyggnadsområden 
för vindkraft inom planens vindbruksområden.
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Efter samrådet vidtog steg två i dialogprocessen. Vid möten mellan politiker och byalagen fördjupa-
des förankringen. Alla politiska partier representerade i fullmäktige fick ett fördjupningsmaterial med 
detaljerade frågor och en stor mängd bakgrundsinformation (statliga rapporter, partsinlagor, akade-
miska avhandlingar med mera). Efter interna diskussioner möttes partierna på ett seminarie där de 
redovisade och diskuterade frågelistan.

En dialog har också förts med en referensgrupp bestående av vindkraftsexploatörer och expertis inom 
kulturmiljö. Referensgruppen har bidragit med kunskap och förhållningssätt och lämnat respons i 

analysarbetets olika skeden fram till och med samrådet. 

vindförhållanden 

Vindförhållandena inom kommunen har i relativt liten grad påverkat planförslagens utformning. I 
de vindberäkningar som är tillgängliga finns stora osäkerheter vid analys av enskilda områden för 
vindbruk. De anger beräknade vindnivåer för punkter över landet med en kilometers avstånd mellan 
varandra. Analysen kan därför pricka både ovanligt dåliga och ovanligt bra förutsättningar för goda 
vindförhållanden. Den som vill etablera vindkraft genomför normalt faktiska mätningar på den aktu-
ella platsen under en längre tid för att bedöma lämpligheten att etablera vindkraft. 

elnät 

Kapaciteten i det övergripande elnät som finns i kommunen är för närvarande i princip fullt utnyttjat. 
Det innebär att etablering av vindkraft kommer att kräva förstärkningar av nätet i den del av kommu-
nen där etablering planeras. Elnätet har av den anledningen inte påverkat planförslagens utformning. 

flygets intressen 

Kring flygplatserna i Landvetter, Jönköping och Halmstad råder särskilda bestämmelser för hinderfri-
het i relativt stora zoner kring flygplatserna. Ytorna täcker tillsammans mer än hälften av kommunens 
yta. Det pågår för närvarande en process för att se över kraven inom dessa områden i syfte att främja 
vindkraft. Även om delar av kommunen för närvarande är svåra att utnyttja på grund av flygets intres-
sen, är det regler som kan komma att ändras. Därför har denna aspekt inte påverkat planförslagets 
utformning.

totalförsvarets intressen
 
Vindkraft kan påverka totalförsvarets anläggningar. Vissa av dessa anläggningar, radiolänkstråk m.m. 
är hemliga och kan inte användas som planeringsunderlag. Områden har tagits bort från vidare 
planering efter samrådet efter kontakt med försvaret.
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dialog-
process

rekreation/friluftsliv

1 2 3

landskaps-
analys

landskapets värden

naturmiljö-
analys

naturmiljö

beskrivning 
kulturmiljö

kulturmiljö

samrådshandling

potentiella områden

LANDSKAPETS SOCIALA 
VÄRDEN

LANDSKAPETS STRUKTURER LANDSKAPETS NATUR-
VÄRDEN

LANDSKAPETS KULTUR-
VÄRDEN

metodbeskrivning

analysområden

konfliktvärderade 
analysområden

låg-
länta 

områden 
med lite vind 

utgår

4. 
1.Efter omfattande dialogprocess efter samrådet gavs ett politiskt inriktningsbeslut om att skapa 
respektzoner kring alla tätorter med 2500 meter radie, tätorternas utbredning definierades som 
gräns för detaljplan för bostäder samt angav allmänna bestämmelser för vindkraft.
2.De potentiella områdena minskades med respektzonerna och små områden rensades bort.
3.Områden med mellanhög konfliktnivå granskades på nytt och klassades om till låg eller hög 
konfliktnivå. Områden med hög konfliktnivå raderades 

De kvarvarande områdena med låg konfliktnivå anges i utställningshandlingen som områden 
där vindkraft tillåts.”

1.
I metodens första del har följande typer av områden i kommunen
undantagits från fortsatt arbete:
1. Områden inom 500 meter från bostadshus samt planerade bostads 
    lägen har schablonmässigt undantagits på grund av trolig bullerpå
    verkan.
2. Områden 1 000 meter från tätorter och kyrkor har schablonmässigt 
    undantagits som ett respektsavstånd och för att kunna möjliggöra
    utvidgning av tätorterna.
3. Små områden (<15 ha) har undantagits då dessa områden bara  
    rymmer något enstaka verk var för sig.
4. Större myrområden har undantagits, dock inte myrområden av
    mosaikkaraktär (fastmark mellan våtmark)
5. Sjöar 
6. Mindre delar av ett möjligt område vilka bedömts som olämpliga ur  
    terräng- och landskapssynpunkt
Kvar blir så kallade analysområden.

2.
I metodens andra steg har de framtagna analysområdena bedömts var för sig utifrån 
parametrarna ”landskapets sociala värden”, ”landskapets strukturer”, ”landskapets 
naturvärden” och ”landskapets kulturvärden”. De olika parametrarna har graderats i tre 
klasser utifrån sannolikheten för konflikt mellan vindkraft och områdets värden: begrän-
sad konflikt (1), risk för konflikt (2) och mycket trolig konflikt (3).

Utifrån landskapsanalysen har kommunen delats in i 11 landskapsdelar (A-K).
Med hänsyn till vind- och landskapsförhållanden utgår alla
analysområden i område K. I dessa
dalgångsområden återfinns
kommunens tätorter
och huvudvägar.

vindförhållanden

3. 
De kvarstående analysområdena räknas som potentiella områden för vindkraft. De potentiella 
vindkraftsområdena presenterades med tre olika utbyggnadsnivåer som samrådshandling.

samhällsstrukturer

1 2 3 1 2 3 1 2 3
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inledning
Detta kapitel är kärnan i vindbruksplanen och innehåller kommunens samlade hållning i vindkraftsfrå-
gan och är det verktyg som kommunen avser använda för att pröva och ta ställning till lämpligheten i 
förfrågningar om vindkraftsutbyggnad som kommer till kommunen.  

Plankarta – redovisar potentiella vindbruksområden som ett resultat av de analyser och den sam-
manvägning som har genomförts inom ramen för vindbruksplanen. 

Planbestämmelser – reglerar hur och i vilken grad som dessa potentiella områden får utnyttjas för 
vindbruk.

Tolkningshjälp - är en hjälp för hur kartan bör tolkas i tveksamma fall.

Kommunen hanterar prövningen av mindre verk, och mindre vindkraftsparker upp till maximalt sju 
verk, se ”Juridisk prövning” sidan 20. Vindkraftsparker större än så hanteras av länsstyrelsen genom 
den tillståndsprövning som dessa anläggningar omfattas av (tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken). I tillståndsprocessen ingår att kommunen lämnar ett särskilt yttrande kring etableringen 
och antingen tillstyrker, eller avstyrker etableringen. I de fall vindkraft planeras i områden där det 
råder stor efterfrågan på mark, måste kommunen enligt lagen pröva markens lämplighet genom en 
detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. Kommunen kommer under förutsebara förhållanden 
inte att använda sig av detaljplan för vindbruk, då kommunen inte har platser med så starkt bebyggel-
setryck som samtidigt är lämpliga för vindbruk, att lagens bestämmelser om detaljplan blir tillämpliga.

Vindbruksplanen anger genom hur områden har prioriterats som lämpliga för vindbruk gentemot 
andra intressen (Se även Bilaga 1 med komplett bedömningsmatris) sin ambitionsnivå. Mer vindkraft 
ger större direkt påverkan på landskapet och miljön, men minskar den regionala, nationella och 
globala miljöbelastningen genom att vindkraftsel kan ersätta el framställd med metoder mer skadliga 
för miljön. 

På platser som inte ingår i ovanstående områden får vindkraftsanläggningar inte uppföras som kräver 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Däremot får så kallade gårdsverk (< 50 m totalhöjd) upp-
föras efter bygglovsprövning. Så kallade miniverk (< 20 m totalhöjd) får i normalfallet uppföras utan 
bygglovsprövning. 

56



4: planförslag

0 10 0005 000 Meter

Teckenförklaring
Riksintresse Vindbruk

Vindbruk tillåts

antagandekarta
vindbruksplan



4: planförslag

planbestämmelser
plankarta

Plankartan har markering för var vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken 
tillåts under förutsättning att andra regelverk följs. Utanför markerade områden avser Svenljunga 
kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela 
kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att 
område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan.

allmänna bestämmelser

Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande
•  Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. 
•  Verk få inte placeras närmare allmän väg än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter oavsett
    vägtyp. Verk får inte placeras närmare järnväg än verkets totalhöjd plus 20 meter från närmaste  
    spårmitt.
•  Verk får inte placeras så att kraftverksrotorns periferi kommer närmare luftförlagd kraftledning
    än 200 meter.
•  Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt.

Beslut om tillstyrkan/avstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden under 
förutsättning att beslutet är förenligt med vindbruksplanen. Vid ärenden om vindbruk närmare kom-
mungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun.

tolkningshjälp

•  Avstånd till bostadshus utanför detaljplan är markerat utifrån kartmaterial från Lantmäteriet. Om     
    det vid kontroll visar sig att vad som är markerat som ett bostadshus inte är det bör man bortse
    från utritat respektavstånd då grunden för det var felaktig. På samma sätt bör man i tolkning
    inskränka område för vindbruk om det framkommer att det finns bostadshus som inte fanns
    karterade vid planens antagande.
•  Kartan är gjord för att användas i skala 1:50 000 eller högre. Det betyder att alla gränser har en  
    tolkningsmån på upp till 100 meter.
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inledning
Miljöbedömningen av planen är en integrerad del av arbetet och metoden att ta fram planförslagen, 
varför stor hänsyn till vissa miljöaspekter redan har beaktats i stor grad. Detta beskrivs ytterligare i 
kapitel 3. 

Konsekvensbeskrivningen utgår från den beräknade kapaciteten hos planförslaget. Beräkning är gjord 
med antagandet att terrängen är relativt kuperad där avstånden mellan verken är tämligen stora för 
att hitta höjdpunkter i terrängen. Under de förutsättningarna beräknas då 2 verk få plats per kvadrat-
kilometer. Kapaciteten ska därför ses som en indikator men inte mer. Hur många verk som faktiskt 
uppförs är sedan ett resultat av exploatörernas ekonomiska kalkyler och markägarnas intresse för att 
upplåta mark.

Områdena som pekas ut som möjliga för vindbruk är spridda över stora delar av kommunen. Möj-
ligheten finns att uppföra vindkraftsanläggningar på många platser för såväl enskilda fastighetsägare 
som för större exploatörer. I realiteten är dock inte alla områden lika intressanta för vindkraft. Lo-
kaliseringen av vindkraften styrs hårt av vilka lägen som är lönsamma för etableringar. Gränsen för 
lönsamhet förändras kontinuerligt beroende på teknikutveckling, elmarknadens utveckling och energi-
politiska beslut på nationell och europeisk nivå. För att ta reda på ett områdes potential för vindkraft 
brukar de större vindkraftsexploatörerna sätta upp mätmaster på intressanta platser för att under en 
tid mäta faktiska vindförhållanden. En fingervisning av vad som är goda vindlägen ges av beräknade 
vindvärden, karterade och presenterade i kapitel 2 under ”Vindförhållanden”. Denna beräkning är 
dock relativt grov och kan bara användas för en översiktlig bedömning. Beräkningen kan ändå ge 
uppfattning om vilka områden som kan vara mest intressanta för vindkraftsexploatörer och därmed 
kan komma att utnyttjas i första hand. 

konsekvenser
buller
 
För de potentiella områdena för vindkraft har hänsyn tagits till bullerstörningar genom att 500 m kring 
varje bostadshus har undantagits från utbyggnad av annat än gårdsverk. För bullernivåer i samband 
med bostäder finns tydliga riktlinjer för vindkraftsexploatörer att hålla sig till. Bullerfrågorna hanteras 
därför endast som en aspekt av rekreation och friluftsliv i detta kapitel eftersom vindkraftsljud kan 
påverka den önskade upplevelsen.

skuggor och reflexer 

För att bedöma omfattning av skuggor och reflexer krävs uppgifter för placering av enskilda verk 
i relation till befintlig bebyggelse. Planen reglerar inte vindkraften på den nivån utan dessa frågor 
hanteras i prövningsskedet för bygglov, anmälnings- och tillståndsärenden. Det finns en praxis kring 
riktlinjer för störningen från skuggor och reflexer som tillämpas vid prövningen som säger maximalt 
8 timmar per år eller 30 minuter per dag vid bostad. Svenljunga kommun ser inte skäl att gå emot 
praxis.
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olyckor och haverier 

Risken för haveri bedöms vara mycket liten. De hänsynsavstånd till bostäder som krävs för buller be-
döms vara tillräckliga för att ytterligare minimera riskerna. 

fornminnen 

Fornminnen har återfunnits i olika koncentration inom hela kommunen. Inga koncentrationer av forn-
lämningar har föranlett att några områden angivits som olämpliga för vindbruk. Fornminnen omfattas 
av bestämmelser i kulturminnesvårdslagen och de får inte påverkas utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Fornminnen har som enskilda objekt en liten utbredning vilket gör att det finns rimliga chanser att 
undvika intrång i fornminnen vid exploatering för vindkraft. Ytterligare undersökningar av befintliga 
lämningar och sökandet efter nya kan krävas i utredningsskedet inför vindkraftsetableringar. Denna 
fråga bevakas därför vid prövningstillfällena. 

vardagslivsvärden 

De vardagslivsvärden och hänsynsområden som byalaget pekat ut i den dialogprocess som genom-
förts ligger till allra största del utanför de områden angivna som möjliga för vindbruk enligt planför-
slagen. Närmare studier behöver dock göras för att klargöra hur vindkraftsanläggningar kommer att 
uppfattas från betydelsefulla platser. Studierna genomförs under tillståndsprocessen då det är först då 
som anläggningarnas utformning är tillräcklig känd för att studien alls ska vara möjlig.

visuell påverkan 

Svenljunga täcks till mycket stora delar av skog. Det innebär att det finns relativt få ställen i kommu-
nen med vidsträckta vyer där vindkraftsanläggningar kan bli synliga från långt håll. Sådana ställen 
finns i dalgångarnas längsriktningar, över sjöar, från höga höjder etc. I skogsmark döljs vindkraftverk 
till stor del av omgivande skog. 
Hur exponerade vindkraftsanläggningar kommer att bli måste analyseras noga vid prövningstillfällena 
för planerade anläggningar.
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respektavstånd till tätorter

En zon på 2500 meter runt varje tätort upprättats där storskalig vindkraft inte tillåts. Zonen mäts från 
de yttersta kanterna av detaljplan för bostäder. Zonen är satt som en framtidssäkring för både orter 
och vindkraftsindustrin. Zonen tillåter expansion av tätorterna under lång tid utan att nå konflikt med 
vindbruket samtidigt som zonen effektivt värnar relativ ostördhet i tätortsnära rekreationsområden. De 
riktlinjer som har satts för vilket buller som får nå bostäder är samma som för allt externt industribul-
ler. Genom att lämna en väl tilltagen buffert mellan vindbruk och orter lämnas samtidigt utrymme för 
att framtida kunskapsuppbyggnad kring vindbrukets effekter kan leda till andra eller mer detaljerade 
riktlinjer utan att byggda vindkraftverk får inskränkningar i sina verksamhetstillstånd.

naturmiljö
 
Planalternativet kommer att ge upphov till störning under både bygg- och driftskede. Påverkan under 
byggskedet ska minimeras så långt möjligt men är att betrakta som tillfällig. 

Mark kommer att tas i anspråk och även om befintlig infrastruktur ska utnyttjas så långt det går så 
kommer kompletteringar att vara nödvändiga för anslutning till kraftnät och anslutningsvägar. De 
sammanlagda effekterna (bl.a. fragmentering och störning) av planförslaget bedöms som acceptabla 
med hänsyn till de miljömässiga vinsterna.

mark och växter 
Lokalt kommer den förändrade markanvändningen påverka genom habitatförluster. Dessa kan dock 
bli begränsade. Särskild hänsyn måste tas vid planering/projektering av vindkraftsanläggning så att 
enskilda utpekade naturvärden bevaras. Detta gäller inte minst vid etablering inom eller angränsande 
till myrmark. 

fåglar  
Risk finns för påverkan på fågelfaunan. Innan exploatering av ett område bör en inventering genom-
föras och särskild hänsyn bör tas till häckningsområden och flyttfågelstråk. 

fladdermöss  
Exploateringen innebär en omfattande spridning av vindkraftsetableringar som medför att risk för 
påverkan på fladdermusbestånd föreligger. Hur omfattande påverkan kan bli och dess betydelse för 
arternas fortlevnad i kommunen bör utredas vidare vid exploatering. Många av riskerna kan minime-
ras genom placering av enskilda verk och genom avstängning under kritiska tidpunkter.
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däggdjur  
Däggdjur kan påverkas under byggfasen med ljud och vibrationer från grävning och sprängning. 
Långsiktigt kan däggdjur komma att påverkas genom habitatförluster. Omfattande vindkraftseta-
bleringars påverkan på större däggdjur är ännu oklar. Nätverket av vägar mellan verken splittrar 
skogslandskapet och bidrar till ökad fragmentering. Särskild hänsyn måste därför tas vid planering av 
respektive anläggning så att befintliga vägar och elnät kan utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. 

strandskyddsområden 
Vindbruk ger mycket stark lokal påverkan på den enskilda platsen genom fundament, körytor, anslut-
ningsvägar med mera vilket är extra allvarligt inom strandzoner. Vindkraftsanläggningar hanteras res-
triktivt inom strandskyddat område och bedöms enligt samma principer som alla andra nyetableringar 
vad gäller krav på särskilt skäl enligt Miljöbalken och att etableringen inte får motverka strandskyddets 
syften. Kraven torde kunna uppfyllas endast i undantagsfall.
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kulturmiljö och landskapsbild 
 
Landskapet i Svenljunga kommun präglas av skogsklädda höjder, som på många platser upplevs 
som orörda, och däremellan uppodlade dalgångar med vattendrag, vägar, sjöar och samhällen. 
Dalgångarna är på grund av sin komplexitet och skala undantagna vindkraftsetablering, förutom 
mindre gårdsverk. Däremot möjliggör planförslaget att stora delar av de högre områdena i kom-
munen exploateras för vindkraft. Det kommer att innebära en påtaglig förändring av upplevelsen av 
Svenljunga kommuns landskap. De landskapsdelar av kommunen, som tidigare har beskrivits ha lägst 
tålighet för vindkraftsetableringar dvs dalgångarna och områden kring sjöarna, är undantagna större 
vindkraftsexploateringar. Men även i dessa områden kommer den visuella påverkan från vindkraftver-
ken att kunna bli betydande eftersom planförslaget möjliggör att vindkraftsetableringar placeras nära 
de tidigare beskrivna randzonerna, vilket har stor påverkan på dalgångar och sjöar. 

Kommunens kulturmiljö präglas av stor variation, med bevarandevärda kulturmiljöer från flera olika 
epoker. Stora delar av kulturmiljöerna är kopplade till dalgångarna och hotas därför inte direkt av 
planalternativets möjliga utbyggnad. Viss synlighet från ålderdomliga kulturlandskap ger tillsammans 
med synlighet av moderna jordbrukslandskap ökad förståelse för hur möjligheterna till utkomst från 
naturen har utvecklats från förhistorisk tid fram till idag. Direkt påverkan på fornlämningar och andra 
skyddade objekt i landskapet ska genom hänsyn i planering/ projektering kunna undvikas. 

rekreation och friluftsliv
  
Etablering ger visuell påverkan på landskapet. De viktigaste stråken för friluftsliv längs paddlingsleder 
och Fegen-komplexet har undantagits från exploatering och är de flesta fall utanför hörhåll från vind-
bruksområden. Påverkan blir mycket individuell beroende på vilken inställning varje person som vistas 
i kommunen har till vindkraft.

påverkan på riksintresse för vindbruk
 
Planförslaget har markerat delar av riksintresset för vindbruk som olämpligt för vindbruk. Kommunen 
föreslår att riksintresset minskas enligt planförslaget och ser positivt om riksintresset utökas där kom-
munen pekar ut mark för vindkraft. Kommunen anser att riksintressets syfte har tillgodosetts genom 
den stora areal områden för vindkraft som anges i planen utöver vad som är angivet som riksintresse 
idag. 
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relation till översiktsplan
Gällande översiktsplan för Svenljunga kommun antogs den 1994-04-11, efter det har den aktua-
litetsförklarats med vissa revideringar två gånger, november 1998 och januari 2004. Utöver den 
kommuntäckande planeringen finns två geografiska fördjupningar av översiktsplanen, Lockryd och 
Svenljunga centralort. Vindbruksplanen kommer efter sitt antagande att fungera som en uppdatering 
av översiktsplanen i tillämpliga delar.

Utöver redovisningar av befintliga intressen och restriktioner tar översiktsplanen ställning om områden 
för fördjupade översiktsplaner, hantering av områden för riksintressen, stora opåverkade områden, 
ekologiskt känsliga områden, utvecklingsområden för fiske- och vildmarksturism, reservat för gasled-
ning samt övriga områden.

utvecklingsområden för fiske- och vildmarksturism

Av de tre områden som finns angivna (Såken, Bullsäng och Öster Mjöbäck) bedöms endast Såken 
fortfarande vara aktuellt, i den södra halvan av kommunen är turismen numera koncentrerad till Ätran 
och Kalvjön/Fegen. Om kategorin alls ska vara kvar i kommande översiktsplaner bör Bullsäng och 
Öster Mjöbäck tas bort ur kategorin och ersättas med Kalvsjön/Fegen och närliggande områden där 
verksamhet faktiskt pågår. Förslaget till Vindbruksplan är inte i konflikt med området Såken.

stora opåverkade områden
 
Kategorin utgår från 3 kap 2 § Miljöbalken som säger att stora mark- och vattenområden som inte 
alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. I gällande över-
siktsplan uttolkas bestämmelsen till fyra områden (Norr väg 156-väster Sexdrega, Norr väg 156-öster 
Svenljunga, Öster Håcksvik samt Söder Mårdaklev) som tillsammans omfattar ansenliga delar av 
kommunen. 

Paragrafen och dess tillämpning måste tolkas efter de förhållanden som råder i Svenljunga. I kom-
mande ny översiktsplan bör en grundlig översyn av områdena ske. Genom kartan på sidan XX som 
visar bebyggelsens spridning ges en mer rättvisande bild över vilka områden som faktiskt är orörda. 
Till analysen av bostädernas utspridning ska då föras en analys över var vägar och storskaligt jord- 
och skogsbruk bedrivs.

Intresset står i direkt konflikt med vindbruk då vindbruk för sin verksamhet kräver stora områden utan 
bebyggelse. Vindbruket sin tur påverkar omgivningen genom buller och sin synlighet i landskapet. 
Prioriteringen mellan intressena viktas till vindbrukets fördel då vindbruket genom att utpekas som 
riksintressant har kraftigare stöd gentemot områden utan utpekade riksintressanta värden. Området 
Söder Mårdaklev är till cirka hälften angivet som riksintresse för vindbruket.
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reservat för gasledning
 
Reservatet markerades för en tänkt naturgasledning mellan västkusten och Borås. Förslaget till vind-
bruksplan bedöms inte vara i konflikt med reservatet.

övriga områden 

Benämningen är en uppsamling av diverse bevarandeintressen. Förslaget till vindbruksplan har i 
huvudsak tagit hänsyn till dessa.

byggande på landsbygden 

Översiktsplanen har ett kapitel om byggande på landsbygden som gäller hela kommunens yta där 
inget annat sägs genom kartmarkering. Översiktsplanen rekommenderar att nya verksamheter och 
byggande prövas positivt. Förslaget till vindbruksplan går emot och ersätter därmed översiktsplanen 
inom de platser som anges som tillåtet för vindbruk genom bestämmelsen att nya bostäder ska prövas 
restriktivt där. En restriktiv hållning är nödvändig för att inte buffertytor kring nya bostäder ska urholka 
vindbruksytorna plats för plats och därigenom utplåna eller dela upp vindbruksytorna så att de blir 
oanvändbara.
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kulturmiljö
RIKSINTRESSEN

Läggared [P 57] (Hillareds sn). 6391/1342
Sammanfaller med FBK 17

motivering
Bymiljö med talrika lämningar efter förhistoriskt jordbruk som har haft stor vetenskaplig betydelse för 
tolkningen av odlingslandskapets och bysamhällets framväxt i Sydvästsverige.

uttryck för riksintresset
Omfattande områden med fossil åkermark bestående av tegindelade inägor med odlingsrösen, 
stensträngar, terrasser mm, ensamliggande gravanläggningar från brons- och järnåldern, gravfält, 
hålvägar, bymiljö med delvis bevarade gårdslägen från tiden före laga skiftet och välbevarade bygg-
nader, stenmurar.

risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Riksintresset berör ett flerdimensionellt kulturlandskap där bymiljöns bevarande är av särskild bety-
delse. Därför bedöms en vindkraftetablering kunna ge upphov till negativ påverkan på riksintresset.  

Mårdaklev [P 61] (Mårdaklevs sn). 6351/1330

motivering
Gränsmiljö vid dåtidens dansk-svenska riksgräns vid den för kommunikationer och tran-
sporter viktiga

"Ätrastigen"

uttryck för riksintresset
Befästningsanläggningar, de sk "Mårdaklevs skansar", gästgiveri med bebyggelse från 1700-talet, 
välbevarad agrar bebyggelse från 1700- och 1800-talet, Kyrka från 1875. I området ingår även 
stenåldersboplats och fossil åkermark.

risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Riksintresset berör ett kulturlandskap och bedöms därför kunna påverkas negativt av en allt för nära-
liggande vindkraftetablering.

Revesjö [P 60] (Revesjö sn). 6373/1334

motivering
Odlingslandskap med lång bebyggelse- och landskapshistorisk kontinuitet från äldre järn-åldern

uttryck för riksintresset
Ensamliggande gravanläggningar från äldre järnåldern, omfattande områden med fossil åkermark 
från järnåldern, kyrkby med välbevarade byggnader från 1700-talet samt förläggargård, kyrka från 
1846 och skolhus från 1865, två fd säterier vid Revesjöholm och Backagården.
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risk för påverkan genom vindkraftetablering
Riksintresset berör ett kulturlandskap och bedöms därför kunna påverkas negativt av en allt för nära-
liggande vindkraftetablering.

Roasjö sn [P 59] (Roasjö sn). 6383/1330

motivering
Fornlämningsmiljö från brons- och järnåldern, illustrativt belägen på en för kommunikationer betydel-
sefull åssträckning.

uttryck för riksintresset
Ensamliggande rösen och stensättningar, gravfält med domarringar mm, hålväg, fossil åkermark, 
kyrkomiljö med timmerkyrka från 1690 och två timrade magasinsbyggnader. P län 1996-08-27 10

risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Riksintresset berör ett kulturlandskap och bedöms därför kunna påverkas negativt av en allt för nära-
liggande vindkraftetablering.

Örsås [P 58] (Örsås sn). 6370/1338

motivering
Odlingslandskap med fornlämningsmiljö vars varierade innehåll avspeglar olika aspekter av brons- 
och järnålderns näringsfång.

uttryck för riksintresset
Gravar från brons- och järnåldern, fossil åkermark från järnåldern, lämningar efter lågteknisk järn-
framställning, kyrkby med välbevarade byggnader från 1700- och 1800-talet, skolhus från
1880-talet.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Riksintresset berör ett kulturlandskap och bedöms därför kunna påverkas negativt av en allt för nära-
liggande vindkraftetablering. 
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Kommunalt bevarandeprogram som inte sammanfaller med riksintressen

Redslareds kyrkby FBK15

motiv för bevarande
Kulturlandskapet vid Redslared visar en lång historisk utveckling. Fornlämningarna pekar på en tidig 
bosättning. Inom området är både landskapet och bebyggelsen av kulturhistoriskt intresse.

riktlinjer
Det öppna odlingslandskapet bör hävdas. Bebyggelsen bör underhållas på ett sätt som motsvarar 
dess kulturhistoriska värde. Nybebyggelse bör behandlas restriktivt.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Kulturlandskapet riskerar att påverkas negativt av en näraliggande vindkraftetablering.

Ringstena FB14
Gravfält och jordbruksfastighet från slutet av 1800-talet vid Ringstena

motiv för bevarande
Kulturlandskapet vid Ringestena visar tillsammans med de förhistoriska lämningarna på en lång be-
byggelsekontinuitet.

gällande skydd
Fornlämningar skyddas enligt Kulturminneslagen. Strandskydd.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Kulturlandskapet kan påverkas negativt av en näraliggande vindkraftetablering.
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naturmiljö
NATURRESERVAT

Holmaberg
Berg med speciell berggrund

Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer sig från den omgivande gnejs-berggrunden. Berget 
utgörs här av hyperit. Växtligheten är därför mycket artrikare på Holmaberget än i det omgivande 
landskapet. I sluttningen mot väster växer lind, ek och hassel. På krönet växer mängder med liljekon-
valj. I den östliga branten växer alm och lönn. Här finns också kransrams, getrams, trolldruva och 
desmeknopp. 

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Holmaberg ingår i planen i övriga områden för vilka prövning av vindkraft ej är aktuell.

Holmen i Simmesjön, Ånarp
Ligger rel. nära område nr. 65 som fått klassning 3 och 58 med klassning 2 i megatabellen.

Klev (i Mårdaklev)
Gästgiveri med gamla anor

Klev vid Ätran strax utanför Mårdaklev är mest känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. 
Ätrans dalgång har alltid varit en naturlig led för de människor som sökte sig från kusten och inåt 
landet. Utefter sådana färdvägar lades gästgivaregårdar med lämpliga mellanrum. Klev ligger utefter 
Ätrastigen med lagom skjutshåll från Gunnarp i Halland. För att bevara husen förklarades dessa som 
byggnadsminne 1988. Miljön kring husen blev naturreservatet året därpå.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Natur- och kulturmiljöerna bedöms kunna påverkas negativt av en allt för näraliggande vindkraft-
etablering.

Fegen N2000-område, riksintresse  och naturreservat
Sjöarna Fegen, Västra Fegen, Norra och Södra Svansjön samt Kalvsjön ingår i reservatet. I sjöarna 
finns en värdefull fågelfauna med bland annat storlom och fiskgjuse. Djuren i vattnet visar många 
intressanta drag, bl.a. finns här den vårlekande siklöjan som bara är känd från fem sjöar i världen. 
Den trivs i det kalla, syrerika vattnet i sjöns djupare delar.

Sjöarna omges till största delen av barrskog, men här och var finns små öar av odlingsmarker och 
lövskogsrester i landskapet. Trollås är det bäst bevarade exemplet på ett ålderdomligt odlingsland-
skap i Fegenområdet. Här finns betesmarker och rester av lövängar med fin flora och rik fågelfauna.

Sjöarna omges till största delen av barrskog, men här och var finns små öar av odlingsmarker och 
lövskogsrester i landskapet. Trollås är det bäst bevarade exemplet på ett ålderdomligt odlingsland-
skap i Fegenområdet. Här finns betesmarker och rester av lövängar med fin flora och rik fågelfauna.
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Fegen har ett av Sveriges största bestånd av fiskgjuse och storlom. De har sina häckningsplatser på 
öar och skär i Fegen. Andra fåglar som häckar i området är drillsnäppa, fisktärna, häger, knipa och 
storskrake. Spillkråka häckar i den omgivande skogen. Smålom påträffas i små myrsjöar i omgiv-
ningen men använder Fegen som fiskesjö. Fegenområdet är ett populärt område för kanoting och 
vildmarksturism.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

risk för påverkan genom vindkraftetablering
De ornitologiska värdena i området riskerar att påverkas negativt av vindkraftetablering. En buffertzon 
bör tillämpas för att undvika negativ påverkan. 

Gälared, i Hillared
Naturminnets beskaffenhet: Ett bergstup vid stranden av ett 100-200 meter brett sund av sjön Såken. 
Bergstupet utgör häckplats för korp och pilgrimsfalk.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Vindbruk i naturminntes närhet kan påtagligt skada förutsättningarna för häckning för korp och pil-
grimsfalk.

Amma- och Hästamossarna, Natura 2000-område
Amma- och Hästamossarna är ett mångformigt och orört myrkomplex med välutvecklade och repre-
sentativa myrtyper och med höga värden för fågellivet. Det ligger strax norr om Fegen i Svenljunga 
kommun. Området består av två, hydrologiskt åtskilda myrkomplex bestående av flera svagt välvda 
mosseytor, tydligt välvda högmossar, flera sjöar och tjärnar samt kärr och åmader. De stora mossey-
torna är i huvudsak trädfria och har bitvis väl utvecklade sträng- och höljestrukturer. Här och var finns 
spår av äldre strötorvtäkter samt dikningar. Skogspartierna ingår inte i Natura 2000-området då de 
till huvuddelen utgörs av artfattig produktionsskog.

Området är upptaget i den nationella myrskyddsplanen.

Det främsta bevarandesyftet i detta område är att bevara de olika våtmarkstyperna hydrologiskt in-
takta och utan ingrepp i en av länets finaste våtmarker, samt att bevara förutsättningarna för de starkt 
specialiserade och unika växt- och djurarter som är bundna till dessa våtmarksmiljöer. 

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar vattenförhållandena 
i våtmarken utgör de mest allvarliga hoten. Sådana ingrepp kan vara dikning, torvtäkt, omfattande 
avverkningar, byggande av vägar (omfattar även skogsbilvägar), järnvägar etc.

Alla typer av exploateringar som t.ex. kraftledningar, master och torn i anslutning till våtmarken utgör 
ett allvarligt hot mot den upplevelse av orörd vildmark som våtmarken erbjuder. 

Natura 2000-område Hagö - Näringsfattig bokskog Norra Svenljunga
Syftet med Natura 2000-området är att den näringsfattiga bokskogen ska bevaras långsiktigt. Skogen 
har stort värde för landskapsbilden och friluftslivet. Tillsammans med skogs- och hagmarkerna norr 
om bokskogen utgör Hagö ett stort bland- och lövskogsområde med skogsbete. Båda delarna omfat-
tas av naturvårdsavtal, men endast boskogen ingår i Natura 2000-området.
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RIKSINTRESSEN

Lysjön NRO 14168
Område av riksintresse för naturvård

värdeomdöme
Representativ och opåverkad klarvattensjö med förekomst av sällsynta blågrönalger av
släktet Nostoc.

förutsättningar för bevarande
Sjön påverkas negativt av exempelvis reglering, utsläpp och fortsatt försurning.

risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Riksintresset bedöms ej påverkas negativt av en vindkraftetablering, förutsatt att sekundera effekter i 
form av tillfartsvägar etc. inte ger upphov till negativ påverkan på riksintresset.

Hestramossen och Hultamossen NRO 14173
Område av riksintresse för naturvård

värdeomdöme
Hestra och Hultamossen utgör ett stort, för den naturgeografiska regionen representativt och mång-
formigt myrkomplex med inslag av svagt välvd mosse, plana eller mycket svagt sluttande kärr, platå-
formigt välvd mosse och mad vid vattendrag. Höga ornitologiska värden är knutna till madmarkerna.

förutsättningar för bevarande
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenregle-
ring, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner 
bör ej utföras.

risk för påverkan genom vindkraftetablering 
Riksintresset bedöms kunna påverkas av en vindkraftetablering bland annat eftersom ornitologiska 
värden är knutna till madmarkerna. En etablering bör inte heller bidra till dränering, vattenreglering 
eller dämning. Områdena bör därför undvikas med viss marginal.
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Vassgårdenområdet NRO 14174
Område av riksintresse för naturvård

värdeomdöme
Vassgårdenområdet är ett för västsvenska förhållanden sällsynt stort och väl utvecklat åsnätområde 
med mellanliggande dödisgropar. Nyckelområde för tolkningen av isavsmältningens förlopp och 
mekanism. Bragnumsmossen och Tranåsmossen utgör ett stort myrkomplex som är representativt för 
den naturgeografiska regionen.

förutsättningar för bevarande
Landformerna bevaras i befintligt skick. Området påverkas negativt av bl a täkt, schaktning, utfyllnad 
eller markavvattning. Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot drä-
nering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar 
och i kantzoner bör ej utföras.

risk för negativ påverkan genom vindkraftetablering
Vindkraftetablering bedöms ej riskera att bidra till negativ påverkan på riksintresset förutsatt att den 
eller följd exploatering inte kräver schaktning, utfyllnad eller markavvattning.

Tittebo NRO 14179

värdeomdöme 
Representativt odlingslandskap med inslag av naturbetesmark med blandlövhage, öppen hagmark 
och annan träd- och buskbärande hagmark. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som 
slåttergubbe, darrgräs, ängsstarr, kattfot, slåtterblomma och jungfru Marie nycklar. I helhetsmiljön 
ingår ÄoH-obj Tittebo.

förutsättningar för bevarande 
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselement. Restaurering av igen-
vuxna ängar och naturbetesmarker.

områdets värden kan påverkas negativt av
Minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, 
igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, väg-
dragningar, schaktning, tippning eller andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad 
bebyggelse och anläggningar av olika slag. Borttagning av, upplag på och spridning av gödsel på 
landskapselement som åkerholmar, breda åkerrenar och torrbackar kan allvarligt skada den biolo-
giska mångfalden.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Områdets värde består både av biologiska värden genom hävdad näringsfattig mark och värden 
utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Vindkraftetablering bedöms kunna påverka båda dessa värden vid en 
etablering inom området, vilket därför bör undvikas. Vid etablering i områdets närhet kan kulturmiljön 
påverkas. Ett visst ”respektavstånd” är därför lämpligt.
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Gnipebo NRO 14176

värdeomdöme
Representativt odlingslandskap med inslag av naturbetesmark med blandlövhage, samt inslag av äng 
med hackslått. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som stagg, stenmåra, darrgräs, 
svinrot och slåttergubbe. I helhetsmiljön ingår ÄoH-obj Gnipebo.

förutsättningar för bevarande
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselement. Restaurering av igen-
vuxna ängar och naturbetesmarker.

områdets värden kan påverkas negativt av 
Minskad eller upphördjordbruks/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, 
igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar 
schaktning, tippning eller andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse 
och anläggningar av olika slag. Borttagning av, upplag på och spridning av gödsel på landskapsele-
ment som åkerholmar, breda åkerrenar och torrbackar kan allvarligt skada den biologiska mång-
falden.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Områdets värden har samma karaktär som Tittebos (ovan) och vindkraftetablering bör därför undvi-
kas inom området och ett respektavstånd bör finnas mellan området och eventuell etablering.

ANGRÄNSANDE KOMMUN

Mark
Björkesbacka

äldre odlingslandskap
Gården Björkesbacka ligger på en moränhöjd intill ett bergsparti i de höglänta och kuperade skogs-
bygderna i Örby socken i östra delen av Marks kommun. Gården, de kringliggande våtmarkerna och 
skogspartierna kännetecknas av en väl bevarad småskalighet och småbrutenhet. Björkesbacka är ett 
mycket gott exempel på ett brukat skogshemman. Landskapet är väl bevarat och visar hur jordbruk, 
djurhållning och skogsbruk bedrevs i början av detta sekel.

I området finns ett stort antal skogstyper som är biologiskt rika, med bl.a. fuktig gammal granskog 
och lövskogsmiljöer. I anslutning till gården finns gamla grova lövträd med sällsynta lavar som lunglav 
och skrovellav, och i de angränsande skogsmarkerna finns de alltmer sällsynta kärlväxterna linnéa 
och knärot. Fågellivet är rikt med bl. a. orrspel. 

Björkesbacka är ett kommunalt naturreservat.

risk för påverkan genom vindkraftetablering
Landskapets småskalighet ger begränsad tålighet för vindkraftetablering. 
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