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BAKGRUND
Boge Vindbruks AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Gotland Othem Ytings 1:54 m.fl. inkom till
Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöprövningsdelegationen, (Miljöprövningsdelegationen) den 24 juli 2012.

Parallellt med tillståndsförfarandet har Boge Vindbruks AB (bolaget) ansökt om
dispens från artskyddsförordningen (2007:845). Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade den 31 januari 2013 att avslå bolagets ansökan om dispens från artskyddsförordningen för anläggningen. Den 13 mars 2013 avslog Länsstyrelsen i Gotlands län
på nytt bolagets nya ansökan om dispens från artskyddsförordningen för anläggningen. Det senare beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom
den 30 april 2014 mål nr M 1917-13 avslog bolagets överklagande i dispensärendet.
Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Den 4 juli 2013 avvisade
Länsstyrelsen i Gotlands län bolagets tredje dispensansökan. Mark- och miljööverdomstolen avslog i dom den 22 december 2014 mål nr M 4937-14 yrkandet om att
inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen samt upphävde underinstansernas avgöranden och avvisade bolagets ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen.

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 29 augusti 2014 att avslå ansökan om
tillstånd till verksamheten. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen
som i dom den 23 januari 2015 M 5089-14 undanröjde Miljöprövningsdelegationens beslut och återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

Miljöprövningsdelegationen har härefter på nytt i beslut den 18 september 2015
avslagit bolagets ansökan om tillstånd till verksamheten. Bolaget har nu överklagat
detta beslut till mark- och miljödomstolen.
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YRKANDEN M.M.
Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen, med upphävande av Miljöprövningsdelegationens beslut, ska fastställa att den ansökta verksamheten är tillåtlig
och återförvisa målet till Miljöprövningsdelegationen för föreskrivande av villkor.

Länsstyrelsen i Gotlands län har bestritt bifall till överklagandet och står fast vid
sin tidigare bedömning i frågan om att platsen är olämplig för den planerade verksamheten på grund av riskerna för fågellivet.

Länsstyrelsen i Stockholms län har bestritt bifall till överklagandet.

UTVECKLING AV TALAN
Bolaget har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Miljöprövningsdelegationen har funnit att verksamheten uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2
kap. 6 § miljöbalken, utom såvitt avser risker för fåglar i området. Miljöprövningsdelegationens bedömning är felaktig. Med den föreslagna lokaliseringen, utformningen av vindparken och föreslagna försiktighetsmått kommer risken för påverkan
på fågellivet att bli mycket begränsad. Påverkan kommer aldrig att nå upp till en
nivå som medför att den får betydelse för någon fågelpopulations gynnsamma bevarandestatus på Gotland. Verksamheten kommer att leda till en produktion av förnybar energi av betydelse. Utifrån en avvägning av vad som utgör en hållbar utveckling enligt 1 kap. 1 § miljöbalken måste verksamheten anses tillåtlig. Genom Markoch miljööverdomstolens dom den 22 december 2014 i mål M 4937-14, MÖD
2014:48, har det klargjorts att den ansökta verksamheten inte kan anses utgöra ett
avsiktligt dödande eller avsiktlig störning i strid med 4 § p.1 i artskyddsförordningen. Mark- och miljööverdomstolen anger vidare i domen att en del i den senare tillståndsprövningen blir att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i
artskyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade
verksamheten. Den bestämmelse som då blir aktuell att tillämpa måste vara 4 § p.4 i
artskyddsförordningen. Genom att föreskriva villkor, försiktighetsmått och skyddsåtgärder kan prövningen enligt Mark-och miljööverdomstolens dom leda fram till
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att verksamheten inte kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna och att
det därför inte blir aktuellt med dispensprövning. Bedömningen kan också bli den
motsatta. Det har vid prövningen av ansökan, såsom numera gäller vid samtliga
tillståndsprövningar av vindkraft, framförts ett antal olika invändningar mot den
planerade verksamheten. Dessa invändningar har i huvudsak gällt att lokaliseringen
av den planerade verksamheten skulle strida mot utpekade riksintressen för naturvård, turism och friluftsliv, få en otillåten påverkan på hydrologin i det närbelägna
Natura 2000-områdena Hejnum och Bojsvätar, strida mot riksintresset för kulturmiljövård, medföra en otillåten påverkan av buller och skuggor vid närmast belägna
bostäder och medföra en otillåten påverkan på havsörn. Miljöprövningsdelegationen
anser att den planerade gruppstationen, med hänsyn till fågellivet, särskilt havsörn,
inte är lämplig på platsen. Det är således en enda aspekt som innebär att tillstånd för
verksamhetens lokalisering inte har ansetts lämpligt och det är påverkan på fågellivet, särskilt havsörn. Detta överklagande inriktas därför helt och hållet på bedömningen av påverkan på populationen av havsörn på Gotland eftersom Miljöprövningsdelegationen nämner fågellivet generellt, men inte berör påverkan på någon
annan art. Havsörnen har ett livskraftigt bestånd globalt och trenden är ökande enligt uppgifter från hemsidan ”http://.iucnredlist.org”. Havörnen har även bedömts
inte vara hotad på nationell nivå enligt ”Artdatabankens hemsida”. På Gotland finns
ett av världens tätaste bestånd och trenden är ökande. År 2015 sattes nytt rekord på
Gotland med 50 häckande par. Havsörnen var nästan utrotad i Sverige i början av
1900-talet till följd av förföljelse. Det första häckande paren på Gotland i modern
tid kom år 1997. Det stora antalet häckande örnar på Gotland, totalt drygt 100 häckande havs- och kungsörnpar, har etablerats under knappt 20 års tid. Detta har skett
parallellt med utbyggnaden av vindkraft. Havsörnen reproducerar sig normalt först
efter sitt sjätte levandsår enligt Naturvårdsverkets rapport ”Åtgärdsprogram för
havsörn 2009-2013”. Det är därför rimligt att anta att antalet häckande par kommer
att fortsätta stiga och att populationen kommer att bli än mer livskraftig. Den planerade vindparken avser uppförande av totalt sju vindkraftverk inom Boge socken i
närheten av Slite. Vindparken ligger inom ett område som har utpekats som av riksintresse för vindkraft. Region Gotland har även i sin översiktsplan utpekat området
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som lämpligt för vindbruk och kommunen har tillstyrkt vindparkens anläggande
enligt ansökan. Den planerade vindparken skulle generera elenergi om totalt ca 100
GWh/år, vilket motsvarar 1/10 av elproduktionen på Gotland. Vindparken är tänkt
att anslutas till Cementas cementfabrik, som ligger i anslutning till den planerade
vindparken, och har potential att minska utsläppen av koldioxid med ca 85 000 ton
per år under minst en tjugoårsperiod. Inventeringsarbetet påbörjades våren år 2011
genom faktainsamling. En närboende lämnade uppgifter om att det fanns havsörn
som flög från området ut mot kusten och länsstyrelsen informerade om att det fanns
ett havsörnpar i området hösten år 2011. Inventeringar utfördes den 11-13 april och
den 9-11 maj 2012. Vid inventeringarna uppmärksammades att det skedde en häckning. Vidare inventerades havsörnens flygvägar. Utifrån dessa uppgifter justerades
parklayouten där vindkraftverken placerades så långt som möjligt från de olika alternativa örnbona, samtidigt som utformningen skulle tillgodose de närboendes
synpunkter. Inget vindkraftverk placerades närmare än drygt 1500 meter från det bo
som användes det år vindparken planerades och från de, senare konstaterat övergivna, bon som bolaget fått kännedom om. Vidare anpassades verkens placering så
att det skapades en drygt 800 meter bred korridor för havsörnens flygrutt ut mot
havet och antalet vindkraftverk begränsades från tio till sju. Ett havsörnspar bygger
flera alternativa boplatser inom sitt revir och det har aldrig varit mer än ett häckande
par inom området. Uppgifterna om boplatserna fick bolaget från länsstyrelsen. Det
visade sig dock vid en senare fältinventering att flera av bona inte fanns kvar eller
var i mycket dåligt skick och att de inte längre nyttjades. Havsörnsreviret måste
därför numera anses övergivet. En del av de tidigare boplatserna försvann i samband med den skogsbrand som ägde rum år 2012 när länsstyrelsen genomförde en
brandföryngring och det har inte skett några häckningar av havsörn inom projektområdet under åren 2013-2015. Om ett bo inte har använts på tre år får det anses
övergivet enligt uppgift från ornitologen Jan Pettersson, ”JP Fågelvind”. Att havsörnen har flyttat från området kan bero på flera orsaker såsom skogsbranden eller
att ett kungsörnspar har etablerat ett revir nära havsörnsparets tidigare boplatser.
Vidare måste områdets karaktär beaktas och hänsyn tas till hur området präglas av
industriell verksamhet och andra typer av verksamheter, såsom aktivt skogs- och

6
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 5993-15

jordbruk. Området för den planerade vindparken ligger mellan ett kalkbrott och en
golfbana. Området har inte goda förutsättningar för att utgöra ett lämpligt habitat
för havsörn. En etablering av vindkraft innebär således inte att fortplantningsområden eller viloplatser skadas eller förstörs, eftersom området inte utgör sådan mark.
Det som ytterligare gör platsen lämplig för vindkraft är att närområdet används av
Försvarsmakten för militärövningar som startat under hösten 2015 och som kommer
att fortsätta under kommande år. Det geopolitiska läget har gjort det angeläget att
träna försvar av Gotland mot eventuella angripare, och hamnen i Slite är strategiskt
viktig att försvara. Ett relativt stort område strax väster om den planerade vindparken utgör också ett riksintresse för Försvarsmakten. Militärövningarna kommer att
fortsätta under lång tid framöver enligt uppgift från överstelöjtnant Hans Håkansson. Det är därför inte troligt att havsörn på nytt kommer att etablera revir i området. Den planerade vindparken har en mycket god lokalisering i förhållande till frågan om fågellivet. Närmaste örnbo med kungsörn ligger 3,7 km från närmaste vindkraftverk i den planerade vindparken. Det är helt orimligt att basera bedömningen
utifrån uppgifter om tidigare bon, som har rasat ner och övergivits, särskilt då förhållandena på platsen numera är mindre lämpliga för etablering av revir. Trots att
havsörn inte längre häckar inom området har bolaget lämnat förslag på långtgående
skyddsåtgärder genom att bolaget åtagit sig att förlägga det interna elnätet i mark
för att undvika risk för fåglar, att utföra anläggningsarbeten och installation av
vindkraftverken utanför örnens häckningsperiod mellan februari och augusti och att
installera ett fågelskyddssystem (DTBird) som effektivt minimerar risken för kollision mellan vindkraftverk och fåglar. DTBird är ett fågelövervaknings- och varningssystem som övervakar området kring vindkraftverken med kamera i realtid
och avger varningssignal när en fågel kommer så nära ett vindkraftverk att risk för
kollision föreligger. Signalen aktiveras först när fågeln kommer inom 200 meter
från vindkraftverket. Om fågeln inte avviker vid den första varningssignalen avges
en andra varningssignal och om fågeln fortsätter i kollisionskursen bromsas verkets
rotor för att därefter stoppas. Upptäcksprocenten för stora fåglar såsom havsörn har
legat på över 99 procent enligt de senaste uppföljningarna av systemen som finns
etablerade i Europa. Signalen är inte högre än det ljud som kommer från själva
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vindkraftverket, men hörs då det är en ren ton. På 700 meters avstånd är signalen
inte mätbar och har inte potential att höras av närboende. Den totala tiden då varningssignaler ljuder är mindre än 60 sekunder/dag som årsmedelvärde på de platser
där systemet har installerats, och där frekvensen av stora fåglar har varit betydligt
större än vid Boge. Systemet används på vindparker i Spanien, Norge, Italien, Polen, Frankrike, Grekland, Schweiz och USA. Skyddssystemet har möjligheter att i
princip helt utesluta risken för att örnar ska skadas, samtidigt som det möjliggör
etablering av vindkraft. Risken för att systemet inte ska avvärja en kollision är 1 på
10 000. Så många fåglar kommer inte att passera förbi vindkraftverken under hela
dess livstid. DTBird har också varit i drift i Lundsbrunn i Västergötland från maj till
och med oktober 2015. Under sommarmånaderna juni-augusti kom i genomsnitt
fem fåglar per dag så nära att varningssignalen utlöstes, det rörde sig om en övervägande majoritet av måsar och kråkfåglar. Under vinterhalvåret är antalet fåglar betydligt färre. Erfarenheterna från de områden där DTBird används visar att skyddssystemet inte skrämmer bort fåglar från att häcka i området eller dess närhet. I andra
områden i Sverige, där inga varningssystem har använts har såväl havs- och kungsörn stannat kvar i sina bon efter att vindkraftverk har byggts i närheten och det finns
också fall där örnar byggt nya bon betydligt närmare än två kilometer från befintliga
vindkraftverk på Gotland, i Skåne och i Vänern. Eftersom det inte längre häckar
havsörn inom området är skyddsåtgärderna egentligen överflödiga. Trots detta har
bolaget hållit kvar vid förslaget. Skulle mark- och miljödomstolen anse att den föreslagna åtgärden inte är nödvändig eller ska betraktas som en störning, som en remissinstans har påstått, kan bolaget givetvis avstå från försiktighetsmåttet. Kunskapen om DTBird är inte bristfällig. Systemet används med framgång i åtta länder
och är väl utvärderat. Systemet kan fortfarande anses relativt ovanligt i Sverige,
men det innebär inte att systemet i sig är bristfälligt eller att kunskapen om systemet
är det. När det gäller frågan om systemet har potential att störa bort fåglar från ett
område som utgör häcknings- eller födosöksområde så kan det för det första konstateras att det aktuella området inte utgör ett häcknings- eller födosöksområde. Det
häckar inte några örnar inom eller i närheten av planerad vindpark och området utgör inte födosöksområde för havsörn som dessutom främst söker sin föda över hav
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och sjöar. Området har inte heller goda förutsättningar att bli ett framtida häckningsområde för örn. Området är således inte ett sådant område som omfattas av 4 §
p. 4 i artskyddsförordningen. För det andra är det också fråga om på vilket sätt och i
vilken omfattning som örnar skulle kunna störas bort från ett sådant häcknings- eller
födosöksområde. Det finns inget stöd för att örnar skulle störas bort från ett häcknings- eller födosöksområde, tvärt om visar erfarenheten att fåglar inte skräms bort
av systemet. Avsikten med DTBird är att skydda fåglarna från att flyga in i vindkraftverk. Signalen avges först när fåglarna kommer inom 200 meter från vindkraftverket och det handlar om tre verk inom vindparken, eftersom det bedöms tillräckligt att ha radarsystemet på de tre verk, som enligt den undersökning av flygvägar
som har genomförts ligger närmast tidigare flygvägar. I Miljöprövningsdelegationens beslut antyds att DTBird skulle kunna utgöra en avsiktlig störning. Bolaget har
inte för avsikt att störa fåglarna genom DTBird, utan systemet är uppenbart till för
att skydda eventuella fåglar, se MÖD 2014:48. Även om området skulle ha utgjort
ett sådant fortplantningsområde eller viloplats som avses i 4 § artskyddsförordningen kan inte en varningssignal som utlöses inom 200 meter kring vindkraftverk anses
ha någon som helst förutsättning att skada eller förstöra ett sådant område på sätt
som anges i 4 § p. 4 artskyddsförordningen. Det finns i detta sammanhang skäl att
förtydliga att bestämmelsen i 4 § p. 4 artskyddsförordningen egentligen inte ska
tillämpas på fåglar överhuvudtaget, utan de EU-rättsliga bestämmelserna har överimplementerats i artskyddsförordningen. Motsvarande bestämmelse i artikel 5 a i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar
(fågeldirektivet) avser endast avsiktligt förstörande eller skadande av bon. Motsvarande EU-rättsliga bestämmelse gäller inte fåglar utan endast de arter som omfattas
av Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Att låta bestämmelsen omfatta fåglar leder till ett grundläggande problem med att definiera vad som egentligen ska avses med fåglars fortplantningsområden eller viloplatser. En sådan bestämmelse kommer i praktiken att omfatta hela Sveriges yta eftersom varje träd, hustak
eller stolpe kan utgöra plats för vila för fåglar. För arter som omfattas av habitatdirektivet och som vistas på marken går dock området att avgränsa på ett relevant sätt.
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Den bedömning som blir aktuell att göra enligt 4 § p. 4 artskyddsförordningen skiljer sig inte från den bedömning som behöver göras enligt 2 kap. miljöbalken, d.v.s.
att avgöra vilken betydelse som en viss åtgärd eller verksamhet får för en population av arter. Om en verksamhet eller åtgärd kan få negativ betydelse för en arts
gynnsamma bevarandestatus så bör den normalt sett inte tillåtas vid prövning mot 2
kap. miljöbalken och det bör vara samma tillämpning vid prövning enligt 4 § p. 4
artskyddsförordningen. I det aktuella fallet är det visat att den planerade verksamheten inte kommer att få någon negativ betydelse för havsörnens bevarandestatus på
Gotland, eftersom havsörnsbeståndet på Gotland är ett av världens tätaste, populationen av havsörn på Gotland är livskraftig och ökande, och populationen av havsörn
har ökat parallellt med utbyggnaden av vindkraft på Gotland. Det saknas stöd för att
hävda att utbyggnaden av vindkraft har haft någon negativ betydelse för havsömspopulationens utveckling. På aktuell plats finns inget havsörnsrevir och det har inte
skett någon häckning på platsen de tre senaste åren. Förutsättningarna i området gör
inte heller området lämpligt som framtida habitat för havsörn. Med föreslagna
skyddsåtgärder kommer risken för att havsörn ska dödas att vara mycket begränsad.
Området som havsörn skulle kunna komma att undvika till följd av DTBird är
mycket begränsat och kommer bara omfatta om radie om 200 meter från tre vindkraftverk. Det finns inte heller stöd för att den planerade verksamheten skulle skada
eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser. På Gotland finns det nu drygt
100 häckande par örnar, kungsörn och havsörn. Ett teoretiskt räkneexempel som
utgår från ett skyddsavstånd mellan 2-3 km från endast ett bo, normalt sett har örnarna flera alternativa bon, ger ett skyddsområde på mellan 1 131 km² och 2 543
km². Gotlands areal är 3 140 km². Vid etablering av vindkraft ska det tas hänsyn till
fler faktorer, såsom avstånd till bostäder och olika skyddade områden. De platser
som återstår för byggnation av vindkraft på Gotland blir mycket begränsade. Att då
även, såsom i förevarande fall, utgå från ett skyddsavstånd till övergivna bon eller
framtida tänkbara häckningsområden blir orimligt och kommer i sig att motverka
miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. Miljöprövningsdelegationens beslut
skulle medföra, om det fick generell tillämpning, att det i praktiken inte kan uppföras några fler vindkraftverk på Gotland. I statliga utredningar har det slagits fast att
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en betydande utbyggnad av vindkraften utgör ett angeläget allmänt intresse i samhällets strävan mot en hållbar utveckling se bl.a. SOU 2008:86 s. 153. Detsamma
slås även fast i prop. 2005/06:143 och prop. 2008/09:163. Riksdagen har antagit en
så kallad planeringsram för landbaserad vindkraft till år 2020 om 20 TWh årlig produktion av vindel. Av prop. 2014/15:123 s. 8 framgår även att "Klimatfrågan är vår
tids ödesfråga och Sverige ska ligga i framkant i den klimatomställning som är nödvändig", det framgår även att "Sverige ska finansiera en större utbyggnad än tidigare, nämligen 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002". Idag
uppgår produktionen av vindkraftsel till drygt 10 TWh. Samtidigt diskuteras förutsättningar att i framtiden avveckla kärnkraften som i så fall måste ersättas med annan energi. Även om det har skett en utbyggnad av vindkraft i Sverige ligger vi fortfarande efter en rad Europeiska länder såsom Tyskland, England och Spanien. Utbyggnad av vindkraft har kunnat ske i Tyskland och Danmark och i dessa länder
gäller samma EU-rättsliga regelverk som i Sverige. Växthuseffekten utgör det enskilt största hotet mot biologisk mångfald. En överdriven och rigid tillämpning av
artskyddsbestämmelserna får också mycket negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. En hållbar utveckling handlar om mer än att ge ett absolut och
strikt skydd till varje enskilt exemplar av olika arter. Det handlar också om att
kunna göra förändringar av samhället som bidrar till en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innefattar en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi behöver
vindkraft för att kunna nå en hållbar utveckling. Vindkraftsprojektområdet i Boge är
utpekat som riksintresse för vindkraft och utifrån sitt läge samt avsaknad av häckande örnar är det ett av de lämpligaste områden i Sverige för etablering av vindkraft. I det aktuella fallet leder avvägningen mellan olika intressen till att verksamheten måste anses tillåtlig. I annat fall blir slutsatsen att vindkraft aldrig kan anses
lämpligt lokaliserad någonstans i Sverige i framtiden. Miljöprövningsdelegationens
ställningstagande baseras på att kunskapen om DTBird är bristfällig. Det enda sättet
att nå klarhet är att testa systemet. Det aktuella området utgör ett utmärkt tillfälle att
utreda vilken betydelse som DTBird får för fågelpopulationen, eftersom det sker på
en plats där det inte finns några som helst risker att verksamheten kommer att få en
påverkan på populationen i stort.
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Länsstyrelsens i Gotlands län påstående att samtliga verk är belägna mindre än 2
km från kända boplatser är inte riktigt. Det har inte häckat några havsörnar i området under fyra år och de tidigare boplatserna kan inte längre anses aktiva. Uppgiften
om att det finns 50 häckande havsörnar på Gotland 2015 har bolaget fått från ornitologer på Gotland och den har även framförts i radio, exempelvis P4 Gotland "Häckande havsörnar blir fler på Gotland" publicerad den 25 maj 2015 kl. 10:05. Bolaget
har erhållit uppgift av en boende i området att det förstördes ett tidigare bo vid
skogsbranden i samband med länsstyrelsens risbränning, men alldeles oavsett finns
det inte numera några kända boplatser i det området. DTBird ska fungera även vid
dimma eller snöyra. Den ökade risken för att systemet inte ska fungera fullt ut kompenseras med stor sannolikhet av att fåglar undviker att flyga vid sådan extrem väderlek. Vindkraft har inte negativa effekter på fjäril. Vid etablering kommer befintliga vägar att användas. I den mån som det blir aktuellt att anlägga nya skogsbilvägar och vid anläggande av vindkraftsfundamenten har bolaget i tillståndsärendet
åtagit sig att utföra närmare undersökningar av flora och fauna. Den mark som tas i
anspråk inom projektområdet utgör vidare sammantaget en mycket begränsad
markyta och etableringen kan således inte medföra någon påverkan av betydelse för
naturmiljön eller populationer av fjärilar eller nipsippa. Med hänsyn till att det inom
området under en lång tid har bedrivits ett aktivt skogsbruk med flera omfattande
skogsavverkningar och med anläggande av skogsbilvägar så vore det märkligt om
det just vid etablering av vindkraft, där det yttersta syftet är att förhindra allvarliga
förändringar av klimatet, skulle användas en helt annan måttstock vid bedömningen.

Mark- och miljööverdomstolen har nyligen uttalat att det inte ska anses vara ett avsiktligt störande eller dödande om en verksamhet inte är av betydelse ur populationssynpunkt (se MÖD 2016:1). Den aktuella vindparken kommer inte att vara av
betydelse för populationen av örnar på Gotland. Vid det första samrådet mellan bolaget, länsstyrelsen och kommunen kom parterna fram till att gränsen för riksintresseområdet hade begränsats i öster på ett felaktigt sätt. Gränsen var dragen utifrån
det av kommunen rekommenderade minimiavståndet till bostäder. Ett av husen som
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använts som utgångspunkt för denna gränsdragning visade sig vara en förrådsbod
som användes för förvaring av skogsplantor, m.m. Två av de planerade verken ligger därför utanför det av energimyndigheten utpekade området, men detta område
uppfyller kriterierna för att vara riksintresse. Det är domstolen som avgör den närmare avgränsningen av riksintressena. De uppgifter som påstås vara felaktiga gällande örnpopulationen och örnbons lokaliseringar kom från Gotlands ornitologiska
förening och länsstyrelsen.

Det finns ett mycket stort antal vetenskapliga rapporter om vindkraft och fåglar.
Dessa visar att fåglar ser vindkraftverk såväl i dagsljus som i mörker och dimma
och att de väjer för dem för att undvika kollisioner. Det finns alltså inga vetenskapliga belägg för att vindkraftverk dödar örnar eller andra fåglar i större utsträckning
är andra byggnader, strukturer, vägar, järnvägar eller telemaster. När vindkraftverken var mindre med exempelvis ca 30 meter rotordiameter och ett inbördes avstånd
på ca 150 meter från torn till torn kunde de leda till ett intrång i födosöksområdet
för rovfåglar. Dagens större vindkraftverk har ett större inbördes avstånd på 600800 meter och lämnar stora ytor fria på marken, samtidigt som avståndet från marken till rotorns nedersta punkt är betydligt större, över 50 meter. Havsörnar jagar
dessutom längs kuster och hav och inte i områden med skog och äng. Kungsörnar
jagar inte heller i skogsområden, de jagar på åker och äng. Att rovfåglar nämns som
en speciell riskgrupp när det gäller fågelkollisioner med vindkraftverk, beror inte på
att örnar generellt har en större risk att kollidera, utan att de kollisioner/dödsfall som
kan inträffa ger större effekt på populationen, eftersom de får få ungar/år och det tar
lång tid innan ungfåglar når könsmogen ålder. Kollisioner med vindkraftverk är
emellertid inte någon särskilt vanlig dödsorsak för örnar. Av Vindvals rapport 6467
” Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (2011)” framgår bl.a. att av de 47
dödade havsörnar som lämnades in till Riksmuseet under åren 2002-2007, dvs. under 6 år, hade 2 kolliderat med vindkraftverk, en vart tredje år, för samtliga vindkraftverk som var i drift under de åren. Av de 217 kungsörnar som lämnades in till
Riksmuseet under åren 1993-2008, dvs. under 16 år, hade 4 kolliderat med vindkraftverk, en vart fjärde år, för samtliga vindkraftverk som var i drift under de åren.
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Farhågorna för att stora rovfåglar eller andra fåglar ska flyga rakt in i vindkraftverk
saknar vetenskaplig grund. Det finns inga belägg för att fåglar kolliderar med vindkraft i den omfattningen att det skulle kunna ha någon betydelse för några fågelpopulationer. Det gäller särskilt på Gotland där beståndet av havsörn längs kusten är
så frekvent att kustområdet anses "mättat", d.v.s. att reviren ligger kant i kant enligt
Naturvårdsverkets uppgift. För att visa DTBird i drift i Sverige installerades DTBird
på ett vindkraftverk i Lundsbrunn. Under försöksperioden kördes systemets kameror hela tiden, men varningssignalen användes bara varannan vecka. Inga kollisioner observerades. Skillnaden när varningssignalen användes var att fåglarna väjde
några tiotal meter tidigare än de gjorde när varningssignalen var avstängd. Fåglarna
ser således i normala fall vindkraftverken även utan varningssignal och DTBird
utgör således en extra säkerhet. DTBird är inte, såsom Gotlands ornitologiska förening hävdar, en avsiktlig störning som är förbjuden och som kräver dispens. Syftet
är att skydda fåglar och inte att avsiktligt störa och det kan aldrig anses medföra en
negativ betydelse för populationen (jfr MÖD 2016:1). Området utgör inte ett viktigt
område för spillkråka, trana, trädlärka, nattskärra eller andra vilda fåglar. Uppgifterna om brister i utredningen används endast som ett sätt av Gotlands ornitologiska
förening för att till varje pris förhindra etablering av vindkraft. Det är inte heller så
att etablering av vindkraftverken skulle få en påtaglig påverkan på våtmarker eller
hällmarkskomplex i området, utan återigen används endast sådana påstående för att
förhindra etablering av vindkraft. Kriterierna som Gotlands ornitologiska förening
ställer upp hindrar effektivt etablering av all vindkraft på ett sätt som strider mot
miljöbalkens mål om hållbar utveckling. De aktuella vindkraftverkens aktuella höjd,
som numera är standard, beror på att det ger betydligt bättre möjligheter att utnyttja
vindenergin som resurs. Det är endast 11 områden som har pekats ut som riksintressen på Gotland och totalt sett är det bara 1,5 % av Sveriges yta som Energimyndigheten har ansett utgör riksintresse för vindkraft. Efter ca tre månader i drift har ett
vindkraftverk sparat in så mycket koldioxidutsläpp som släpps ut under hela livscykeln inklusive tillverkning, transport och rivning. Vindkraftverken görs idag i
material som ska kunna återvinnas och bolaget garanterar att vindkraftverken kommer att monteras ned och tas om hand efter att de har tjänats ut.
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Utifrån de uppgifter som framkom vid sammanträdet den 21 april 2016 har bolaget
låtit genomföra en kompletterande inventering som utvisar att det numera finns en
häckande havsörn i området väster om vindkraftsparken. Avståndet mellan planerade verk och aktuellt bo är dock stort och enligt uppgift från Kajsa Olsson vid
vindkraftskonferensen ”Vind 2015” kommer Vindvals syntesrapport revideras och
då kommer de rekommenderade skyddsavstånden att tas bort. Eftersom avstånden
mellan vindkraftverken är mycket stora kommer ingen barriäreffekt att uppstå. Bolaget vidhåller i övrigt att verk nr 6 och nr 7 måste anses tillåtliga utifrån en avvägning enligt 2 kap. 7 § och 1 kap. 1 § miljöbalken med hänsyn till vidtagna justeringar och föreslagna försiktighetsmått. Vindkraftverk nr 1- 5 ligger inte i närheten av
någon dominerande flygväg.

Till stöd för överklagandet har bolaget gett in informationsunderlag gällande
DTBird samt lämnat hänvisningar till diverse hemsidor.

Länsstyrelsen i Gotlands län har till stöd för sitt bestridande anfört i huvudsak
följande. Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande bedömt att vindparken inte kan
uppföras på grund av närheten till havsörnsbon. Havsörn har häckat och födosökt i
åtminstone 10 år i närheten av våtmarksområdet Bojsvätar. Inventeringar har hittills
visat att minst sex olika bon använts under de senaste åren. Länsstyrelsen anser att
uppförandet av vindkraftsparken så nära havsörnarnas boplatsområde är olämpligt
och medför stora risker för havsörnarna. Samtliga verk är planerade till platser som
är belägna mindre än 2 km från kända boplatser, den närmaste boplatsen är ca 600
meter från ett planerat vindkraftverk. Verk är placerade mellan området med örnbon
och den närmaste kusten där örnarna födosöker. Bolaget menar att havsörnen inte
anses hotad på nationell nivå och hänvisar till ”Artdatabankens hemsida”. Havsörnen är klassad som nära hotad, NT, enligt den svenska rödlistan från 2015. På ”artdatabankens hemsida” kan man också läsa följande "Arten påverkas negativt även
av exploatering, ett ökat friluftsliv, blyförgiftning, nya miljögifter, kollisioner med
tåg och ledningar samt en alltmer omfattande vindkraftsetablering". Enligt ”Natur-
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vårdsverkets Rapport 6467” hör bl.a. havsörn till de fågelarter som löper störst risk
att påverkas negativt av vindkraft. Att uppföra vindkraftverk i närheten av havsörnars häckningsplatser med befintlig kunskap om riskerna för örnarna innebär att
avsiktligt skada fåglarna och arten, i artskyddsförordningens mening (jfr Helene
Lindahls och Jan Darpös artikel om artskyddet vid prövning av vindkraftverk, daterad den 8 oktober 2015). Länsstyrelsen anser att riskerna med att uppföra vindkraftverk i det aktuella området är stora för havsörn. Bolaget har i sin skrivelse gjort
antaganden om utvecklingen av den gotländska örnpopulationen på tveksam grund.
Det kan i sammanhanget påpekas att vindkraftsutbyggnaden startade tidigt på Gotland och har byggts ut på vissa begränsade platser främst under 1990-talet. Under
den senaste 10-årsperioden har antalet vindkraftverk minskat genom de generationsskiften av verk som genomförts inom de tidigast uppförda vindparkerna. Enligt
bolaget skulle ett nytt rekord ha satts på Gotland under 2015 med 50 par häckande
havsörnar. Länsstyrelsen är frågande inför källan till denna uppgift. Bolaget menar
att det inte har skett några häckningar inom det planerade området under åren 20132015 och menar att om ett bo inte använts på tre år får det anses som övergivet. Att
bolaget inte kunnat konstatera någon häckning under en treårsperiod är inte detsamma som att reviret skulle vara övergivet, då man vet att havsörnarna ofta har
flera boplatser och att de flyttar runt och kan komma tillbaka inom några år. Branden uppstod 2011 i samband med risbränning när man inom projektet HejnumKallgate restaurerade en betesmark nordost om projektområdet. Ingen boplats för
örn förstördes vid branden. Varningssystemet DTBird har nyligen för första gången
i Sverige installerats på ett vindkraftverk i Västra Götaland och utgör ny teknik i
landet. Länsstyrelsen deltog den 11 maj 2015 vid en demonstration av denna testanläggning. Länsstyrelsen vidhåller uppfattningen att varningssystemet utgör en
skrämselanordning med osäker effekt som skyddssystem och inte bör användas i
området. Länsstyrelsen bedömer att den planerade vindparken skulle innebära ett
intrång i havsörnsreviret som minskar möjligheterna till fortsatt lyckad häckning i
området. Enligt bolaget präglas området av industriell verksamhet och är beläget
mellan ett kalkbrott och en golfbana. Så är inte fallet utan både kalbrott och golfbana ligger norr om det tänkta området. Länsstyrelsen gör en annan bedömning av
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området. Samtliga verk planeras till platser inom riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen har ett pågående uppdrag av Regeringen att föreslå nya områden till det
Europeiska nätverket Natura 2000 och detta område är nu under utredning för Natura 2000 på grund av sina höga värden. Länsstyrelsen kan konstatera att området
inte utgör något militärt övningsområde. Enligt länsstyreslens information konstaterades förra året 2015 totalt 13 lyckade havsörnshäckningar på Gotland, vilka har
konstaterats resultera i ca 21 flygga havsörnsungar. Naturhistoriska riksmuseet har
på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län lämnat uppgifter om förekomsten av
havsörn på Gotland och i Boge. Enligt Naturhistoriska riksmuseet finns det ett
havsörnsrevir i Boge och det kan inte säkerställas att alla boplatser inom reviret är
kända för inventerarna. Enligt Naturhistoriska riksmuseet finns det 30-35 revir för
havsörn på Gotland och enligt museet är det fel att utgå från att ett bo som inte använts för häckning på tre år ska anses övergivet. Enligt museet är reviret i Boge i
högsta grad ett aktivt revir även om ingen häckning med ungar konstaterats år 20132015. Antalet häckningar dessförinnan medför att reviret bör betraktas som relativt
högproduktivt och det adulta havsörnsparet har observerats i reviret under perioden
år 2013-2015. Vid en inventering av reviret i Boge har det konstaterats en häckning
i reviret under våren 2016. Positionerna för alla planerade verk är belägna inom två
kilometer från något av de havsörnsbon som länsstyrelsen har kännedom om och
som har använts av havsörn de senaste åren. Oavsett de muntliga uppgifterna från
Kajsa Olsson på Energimyndigheten om vilka skyddshänsyn som förutspås som
rekommendationer i framtiden bedömer länsstyrelsen att ett skyddsavstånd på 2-3
kilometer från kända havsörnsbon är ett lämpligt sätt att minska riskerna för häckande havsörnar. Vid mark- och miljödomstolens sammanträdet framkom även att
något test av DTBirds stoppfunktion inte skett. Länsstyrelsen konstaterar även att
naturmiljön och fågelfaunan i Lundsbrunn troligen skiljer sig väsentligt från naturmiljön och fågelfaunan i Boge samt att det i Lundsbrunn var två mil till närmaste
örnbo. Utifrån dessa skillnader samt att bolaget inte redovisat något underlag till de
siffror som presenterats ställer sig länsstyrelsen tveksam till relevansen av presenterad data för ett förebyggande skydd i den planerade vindkraftsparken. Det utgör
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även en villfarelse att havsörnen enbart skulle kunna flyga i de stråk som bolaget
under några få dagar kartlagt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har till stöd för sitt bestridande anfört att det inte
framkommit något nytt i överklagandet som föranleder en annan bedömning än den
Miljöprövningsdelegationen har gjort.

Byggnadsnämnden för Region Gotland har yttrat sig och anfört bl.a. följande.
Byggnadsnämnden har i beslut den 2014-02-05, avgett ett yttrande enligt 16 kap.
4 § miljöbalken, och medgett att tillstånd till en vindkraftsanläggning om sju verk
enligt den då gällande ansökan kan medges. Byggnadsnämnden har även yttrat sig
över den komplettering av beslutsunderlaget rörande fågelvarningssystemet DTBird
som bolaget gjort till Miljöprövningsdelegationens senaste prövning av ärendet.
Bedömningen var då och är alltjämt att inget har tillförts ärendet som förändrar
några av de förhållanden som byggnadsnämnden tog ställning till 2014-02-05.
Byggnadsnämnden har därför inget ytterligare att tillägga. Aktuellt yttrande ska
dock inte betraktas som ett nytt yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Det överlämnas till mark- och miljödomstolen att ta ställning till om det behövs ett nytt sådant yttrande.

Naturvårdsverket har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Naturvårdsverket delar
Miljöprövningsdelegationens bedömning i det överklagade beslutet. Naturvårdsverket anser att den ansökta verksamheten är otillåten enligt 2 kap. 6 § miljöbalken och
4 § p.1-2 och p.4 artskyddsförordningen. Vad gäller varningssystemet DTBird vidhåller verket sin uppfattning. Naturvårdsverket instämmer i Miljöprövningsdelegationens bedömning av etableringsområdets betydelse för havsörn. Naturvårdsverket
står fast vid sitt ställningstagande daterat 2015-06-23 men tillägger därutöver följande. Naturvårdsverket gör en annan tolkning av MÖD 2014:48 än bolaget och
anser att även 4 § p.1-2 artskyddsförordningen är tillämpliga i målet. Naturvårdsverket delar dock bolagets uppfattning i fråga om att 4 § p.4 artskyddsförordningen
är tillämplig. I Mark- och miljööverdomstolens avgöranden MÖD 2014:47 och
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MÖD 2014:48 var en central fråga hur begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen bör tolkas. Naturvårdsverkets tolkning av rättsläget är att det inte har ändrats
i sak efter domarna. Det stöds av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål MÖD
2015:3. Naturvårdsverket har gett ut en vägledning i frågan om begreppet avsiktligt
(se 2015-04-30; Artskyddsförordningen- tillämpning i exemplet vindkraft). Följande är hämtat från denna vägledning och är också Naturvårdsverkets inställning
till vilken lagstiftning som är tillämplig i det aktuella målet. Enligt 4 § artskyddsförordningen är det bland annat förbjudet att avsiktligt döda fåglar och de djurarter
som är markerade med N/n i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Förbudet i 4 § artskyddsförordningen genomför artikel 12 i art och habitatdirektivet. Hur avsiktligt
ska tolkas i detta sammanhang har tolkats av EU-domstolen i två domar C-103/00
"Caretta caretta" och C-221/04 "Den spanska uttern". I domen C-221/04 som hänvisar till den första domen, C-103/00, förtydligar EU-domstolen sin tolkning av begreppet avsiktlighet, "För att kravet på avsiktlighet i artikel 12.1 a i art- och habitatdirektivet ska anses uppfyllt krävs att personen i fråga har velat fånga eller döda ett
exemplar av en skyddad djurart, eller åtminstone godtagit risken för en sådan fångst
eller ett sådant dödande". Ingen av domarna nämner något om att en uppenbar likgiltighet för förbuden är ett krav för att detta ska vara fallet. Det är förbjudet att
döda även enstaka exemplar av de skyddade djurarterna i artskyddsförordningen när
syftet är att döda dem. I fråga om en verksamhet där syftet uppenbart är ett annat än
att döda, är det rimligt att det krävs en risk för en påverkan på den skyddade artens
bevarandestatus i området för att utlösa förbudet, särskilt i fråga om fåglar. En sådan tolkning är i linje med fågeldirektivets syfte som är att bibehålla eller återskapa
arternas populationer på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. För en hotad art kan dödande av enstaka individer vara tillräckligt för
att påverka bevarandestatusen negativt, medan för vanligare arter krävs att ett större
antal individer troligen kommer att dödas för att få samma påverkan. En annan förutsättning för att kravet på avsiktlighet ska vara uppfyllt är att verksamhetsutövarna
känner till att verksamheten eller åtgärden kan påverka en skyddad art, och godtar
risken, det vill säga att de söker tillstånd trots att det riskerar att påverka skyddade
arters bevarandestatus negativt. En verksamhetsutövare som ansöker om att få upp-
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föra vindkraftverk gör inte det i syfte att döda fåglar utan för att utvinna energi.
Uppförandet av vindkraftverk i sig innebär enligt Naturvårdsverkets mening inte att
det är frågan om ett avsiktligt dödande. Det är den eventuella påverkan på skyddade
arters bevarandestatus av vindkraftverken som kan vara otillåten. Verksamhetsutövaren ska enligt 2 kap. 2 § miljöbalken skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning och detta innefattar att skaffa kunskap
om vilken påverkan de sökta verken kan ha på skyddade arter. Enligt 2 kap. 6 §
miljöbalken ska även väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Mot bakgrund av detta är det inte tillräckligt att verksamhetsutövaren inte har
som syfte att döda skyddade arter. För att verksamhetsutövaren inte ska anses godta
risk för dödande krävs även att risken för en påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området är begränsad (Jämför C-221/04 "Den spanska uttern"). Om
det är högst sannolikt att en verksamhet kommer att döda de fåglar som omfattas av
förbudet i 4 § p. 1 artskyddsförordningen och sökanden har insett denna risk och
ändå avser att bedriva verksamheten måste det anses som ett avsiktligt agerande
(jämför MÖD 2015:3). Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken är en lämplig lokalisering en
sådan där syftet med åtgärden uppnås med minsta olägenhet för bland annat miljön.
Det bör därför bedömas som ett avsiktligt dödande när det jämfört med andra vindparker föreligger en förhöjd kollisionsrisk med verken för känsliga arter. Känsliga
fågelarter är sådana som enligt kunskapsprogrammet ”Vindval” bedömts som särskilt känsliga för vindkraft t.ex. rovfåglar, Naturvårdsverkets rapport 6467, ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss”. Alla skyddade arter är inte lika utsatta
för att dödas eller på annat sätt påverkas negativt av vindkraftverk. Det är för fåglar
beroende på flygsätt, förekomst och andra förutsättningar såsom landskapets utformning. I kommissionens vägledning om strikt skydd av djurarter (Guidance
document on the strict protection of animal species of community interest under the
Habitats directive 92/43/2007, EU-kommissionen 2007, s. 35 stycke 30) anges att
dödande eller fångst av arterna kan innebära att populationen minskar eller andra
indirekta kvalitativa negativa effekter på arternas populationer och att detta kan påverka artens bevarandestatus. Det indikerar att det är effekten på populationen sna-
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rare än att en enskild individ dödas som är det avgörande. Det är också i linje med
direktivets syfte. Det är fågelartens populationsstorlek och status som avgör om det
redan vid enstaka dödade individer blir en tydlig negativ effekt på populationen
eller om först högre antal ger en sådan effekt. Problemet är inte etablering av vindkraften, utan var den lokaliseras. Genom att placera verken utanför de rekommenderade skyddsavstånd som finns och undvika områden med stora tätheter av fåglar och
viktiga flygstråk kan vindkraftverk byggas utan hinder av artskyddsbestämmelserna. I förevavande fall är Naturvårdsverkets bedömning att en etablering av vindkraftverk på den aktuella platsen är fråga om ett avsiktligt dödande i den mening
som avses i 4 § p. 1-2 artskyddsförordningen. Bolaget har kännedom om att etableringsområdet utgör en del av minst ett havsörnrevir samt att örnarna frekvent nyttjar
området och därmed får anses riskera att dödas i kollisioner med vindkraftverken.
För arter med små populationer, dit havsörnen hör, ökar värdet av den enskilda individen. För havsörnen är också tillgängligheten av lämpliga träd för att bygga bon
en begränsande faktor. En förlust av individer/livsmiljöer bör därför ses som en
sammanvägd effekt av många adderande påverkansfaktorer som till sist kan få en
effekt på havsörnens status lokalt och regionalt och dess gynnsamma bevarandestatus. Vindkraft på den aktuella platsen bör därför avstyrkas. Gällande DTBird vidhåller Naturvårdsverket det som framförts i deras yttrande 2015-06-23. Naturvårdsverket tillägger dock att metoder som DTBird kan medföra negativa effekter på
örnarnas territoriella behov och tillgång till föda. Följden kan bli att örnarna genom
skrämsel utestängs från betydande arealer som de annars skulle ha använt och att de
tvingas till nya områden med konkurrerande revir, eller områden av suboptimal
karaktär. Det är ytterst osäkert att från ett mänskligt perspektiv planera för örnarna
genom att som bolaget föreslår skapa flygkorridorer mellan vindkraftverken där
örnarna förväntas förflytta sig mellan häckningsplatser/viloplatser och jaktområden.
Det är inte alls säkert att fåglarna kommer att nyttja dessa korridorer så som avses.
Det kan istället leda till undanträngning och förlust av viktiga habitat. Naturvårdsverket utesluter inte att DTbird kan vara ett komplement i vissa lägen. Dock anser
Naturvårdsverket att metoden är direkt olämplig nära boplatser för känsliga arter
och i områden med stora koncentrationer av fåglar då metoden riskerar att tränga
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bort individer från sina reproduktions- och födosöksområden. Naturvårdsverket
delar länsstyrelsens bedömning av områdets betydelse för havsörn. Den har häckat
och nyttjat området under många år. Att ett havsörnpar som tidigare häckat en
längre tid i området inte häckat där på två år kan inte betraktas som att fåglarna
permanent övergivit platsen, och det kan ta olika lång tid att återbesätta. De kan
även ha flyttat till en annan närliggande plats, vilket bolaget hävdar, men detta
måste i så fall beläggas. Om örnarna valt att lämna platsen, där de häckat under en
lång följd av år, kan detta bero på ökad mänsklig aktivitet i området. Detta hindrar
dock inte fåglarna från att komma tillbaka om aktiviteten upphör. Det framgår inte
om den häckning som ligger på 3,7 km avstånd från den planerade vindparken verkligen är tillhåll för samma individer. Generellt torde gälla att de för havsörn mest
lämpliga kustmiljöerna längs Gotlands kuster idag är mättade, dvs. reviren ligger
kant i kant, vilket i så fall innebär begränsade möjligheter för havsörpar att ta nya
områden i besittning i de fall revir går förlorade genom exploatering. Havsörnen är
klassificerad som nära hotad i Sverige och bedömningen är att utbyggnad av vindkraft är ett påtagligt hot mot arten. Arten finns också med i bilaga 1 till fågeldirektivet. Enligt EU-kommissionens vägledningsdokument måste fortplantningsområden
och viloplatser skyddas även när de inte används (se Vägledning för strikt skyddade
djurarter av intresse för gemenskapen, slutlig version februari 2007, s 40, punkten
52 ff). Gemensamt för åtgärder rörande djurens olika uppehållsplatser är att dessa
inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt att platserna förlorar sin
kontinuerliga ekologiska funktion. Med detta avses att ingreppet inte får vara så
omfattande att området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för arten i
fråga. Platserna behöver skyddas, även när de inte används, så att funktionen finns
kvar när arten återvänder för att häcka eller söka föda. Detta gäller sådana områden
som används regelbundet men inte nödvändigtvis varje år (se Naturvårdsverkets
Handbok för artskyddsförordningen del 1, 2009:2, s 24). En bärande fråga är hur
länge ett revir ska anses vara aktivt, även om örnarna inte häckat där vissa år, eller
under några på varandra följande år. Naturvårdsverket har varit i kontakt med ”Projekt havsörn och Kungsörn Sverige” som har stor kunskap om örnarna på Gotland
och generellt. Inom Kungsörngrupperna har en tidsgräns på 5 år setts som rimlig,
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men det finns exempel på kungsörnrevir på Gotland som stått tomma upp till 6-7 år
för att därefter återigen hålla häckande par. ”Projekt havsörn” anser att revir bör
betraktas som aktiva så länge örnar någon gång häckat där och miljöerna fortsätter
att passa örnarna. Ofta finns örnarna kvar i reviret även om häckning uteblir under
några år. I en del fall kan bona dessutom vara mycket svårfunna trots att de senare
visat sig häcka i området. Könsmognad inträder sent hos örnar, oftast vid 4-5 års
ålder och häckning sker normalt från 6 år, ungproduktionen är låg, vilket gör dem
känsliga. Under normala förhållanden kompenseras den låga reproduktionen av hög
vuxenöverlevnad och utebliven häckning ett eller flera år är fullt normalt. Enligt
uppgift från ”Projekt havsörn” har häckning inte konstaterats på platsen de senaste
tre åren men dessförinnan häckade de framgångsrikt under en lång följd av år. Naturvårdsverket anser mot bakgrund av detta att några års frånvaro av häckning inte
kan betraktas som att reviret står tomt permanent.

Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har yttrat sig och anfört bl.a. följande.
GOF yrkar att tillstånd för den sökta verksamheten inte ska ges och att överklagandet från bolaget därmed ska avslås samt att Miljöprövningsdelegationens tidigare
beslut ska gälla. Det finns inget i bolagets överklagan som ändrar något i sak och
GOF:s redovisade uppfattning i tidigare yttrande kvarstår. Bolagets uppgifter om
fågel innehåller betydande felaktigheter. Den ansökta verksamheten skulle om den
meddelades tillstånd strida mot bl.a. artskyddsförordningen, lokaliseringsprincipen
och försiktighetsprincipen samt gå emot bedömningar i flertalet domar som behandlat hänsyn till örnar vid vindkraftsprojekt. Huvudregeln i EU:s direktiv är strikt förbud och undantagsregler skall tillämpas restriktivt. Samtliga kriterier för undantag
måste också vara uppfyllda. Vid en proportionalitetsbedömning ska syftet med exploateringen vägas mot riskerna. Bolagets ekonomiska vinst av verksamheten och
arbetstillfällena som skapas kan inte betraktas som ett allt överskuggande allmänintresse (se t.ex MÖD 2015:3). EU-kommissionens vägledning "Vägledning om strikt
skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer” beskriver begreppet "tvingande orsaker
som har ett väsentligt allmänintresse" och ger exempel. Bolagets ansökta verksam-
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het är inte ett sådant allmänintresse. I mark- och miljödomstolens dom den 10 december 2015 mål nr M 1423-14 har mark- och miljödomstolen ändrat Miljöprövningsdelegationens beslut genom att ändra skyddsavståndet med följande skrivning
"vindkraftverk får inte anläggas närmare än 3 kilometer från, vid tidpunkten för
anläggningen, befintliga boplatser och alternativbon för kungsörn". Denna dom
behandlar ett projekt som omfattar 1 100 vindkraftverk, vilket är en betydande
skillnad i jämförelse med rubricerat projekt. Att som bolaget gör, åberopa klimatförändringar och politiska mål om minskade utsläpp av CO2 som skäl för tillstånd i
detta ärende, tyder inte på stor kunskap i ämnet. Det är heller inte nödvändigt att
etablera de sju vindkraftverken på just denna plats. Mot bakgrund av att bolagets
alternativa lokaliseringar begränsats till ett så litet område har möjligheterna att
verkligen finna realistiska alternativ minskat drastiskt. Vi anser att bolaget inte uppfyller kraven i miljöbalken gällande redovisning av alternativ och att ansökan därför
inte kan godkännas. Exploateringen skulle innebära mänsklig störning genom anläggandet och servicearbeten mm, habitatförlust, fragmentering, bortträngning av
bytesdjur liksom risk för dödande genom kollisioner när verksamheten är i drift.
Bolaget har enligt ansökan insett riskerna och därigenom ändrat antalet planerade
vindkraftverk, därför bör det anses som avsiktligt agerande i den mening som avses
i 4 § p.2. Verksamheten kommer även skada eller förstöra fortplantningsområden
och viloplatser. Skyddsavståndet på 2 km från boplatser för örn ska tillämpas, i enlighet med bedömningar i flertalet tidigare domar som GOF kan ge exempel på.
Det bör även beaktas att detta skyddsavstånd är ett minimum vid hänsynstagande.
Skyddsavståndet kan behöva utökas så att det uppfyller syftet med skyddet; dvs. att
minimera skador och negativ påverkan på örnarna och deras livsmiljöer. För att
uppfylla försiktighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och artskyddsförordningens
bestämmelser måste skyddsavståndet vara minst 2 kilometer från boplatser men
även omfatta områden utanför denna zon som är av betydelse för örnarna (se t.ex.
Mark- och miljööverdomstolens dom den 4 juli 2012 i mål nr M 8344-11). Resultatet från omfattande studier i Norge visar att havsörnarna påverkas negativt om boplatserna ligger inom 5 km från vindkraftverk och rekommendationen är därför att
tillämpa en buffertzon på minst 5 km från boplatser samt att vindturbiner stängs av
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under perioder då örnars aktiviteter är störst (se t.ex. Lie Dahl. 2012 och Lie Dahl,
E. 2014). Möjligen beror åtminstone delar av bolagets uppgivna siffror på okunskap
i redovisning av populationsdata. Bolaget uppger att Gotland skulle ha ett av världens tätaste bestånd av havsörn. Tätheten är ca 0.012 par/km2(eller 0.016 räknat på
bolagets siffra för antalet par). Högre tätheter finns dock inom många andra områden i Sverige. Bolaget skriver att tätheten ihop med beståndsutvecklingen talar för
att vindkraftens etablering på Gotland inte innebär ett hot mot arten. Detta är en helt
felaktig analys som saknar förankring i vetenskapen. Ett värdefullt revir eller område som är attraktivt för örnar kommer att besättas med nya individer från andra
områden. En verksamhet som orsakar en förhöjd dödlighet gör att sådana områden
blir en så kallade "sink population", alltså att det dränerar andra bestånd på individer genom kontinuerlig inflyttning av nya individer. Effekten blir att den förhöjda
dödligheten successivt utarmar även andra bestånd. Detta fenomen är väl känt från
ön Smöla där det genomförts detaljerade forskningsstudier, men det är även känt
från Gotland. Kumulativa effekter har stor betydelse vid riskbedömningar och analyser av påverkan. Örnar är under naturliga förhållanden långlivade och har långsam
reproduktion vilket gör arterna särskilt känsliga för ökad dödlighet. Studier visar att
för örnar kan även en svag ökning av dödligheten få stor negativ påverkan på populationen. Om en naturlig årlig överlevnad hos vuxna örnar minskar från 96 procent
till 94procent kan det verka till synes obetydligt, men förändringen får drastiska
följder hos arter som är långlivade och har en långsam reproduktion. Studier visar
även att de negativa effekterna vid vindkraftsetableringar ackumuleras över tid vilket leder till ökad negativ påverkan på längre sikt. Bolaget skriver att en boplats ska
anses övergiven om det inte genomförts häckning inom tre år. Bolaget hävdar även
att reviret skulle vara övergivet. Dessa påståenden är felaktiga. Både havsörn och
kungsörn har normalt alternativa boplatser inom sina revir, som de växlar mellan
olika år. Det finns också mängder av exempel på boplatser där häckning inte skett
under perioder, många av dessa har varit vilande i årtionden eller längre. Som exempel kan nämnas ett havsörnsbo som sedan några år används efter uppehåll sedan
år 1966. I detta sammanhang är det även viktigt att påpeka två avgörande faktorer.
Ett område som har häckande örn kan innehålla flera alternativa boplatser, som är
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fallet i aktuellt område i Boge. Det innebär att om ett av bona inte använts ett enskilt eller flera år så används istället ett annat bo inom reviret. Orsaken till varför
örnar och flera andra rovfågelarter har flera alternativbon är inte helt klarlagt, men
kända faktorer till varför en del par byter plats är olika typer av störningar. I det
aktuella området är det naturligt och förväntat att havsörnsparet inte använder det
bo som bolaget känner till, eftersom det skett störningar där sedan ansökan lämnats
in. Ett område med boplatser för örn har ett högt skyddsvärde eftersom det uppfyller
de särskilda förutsättningar som örnar behöver för att kunna häcka. Skyddet av boplatserna handlar således om mer än enbart skyddet av individer och ett risbo. Örnar
kan genom naturliga orsaker byta boplatser mellan år. Värdefulla boplatser och
häckningsrevir besätts av nya individer vid bortgång av individer. För att kunna
göra en bra bedömning av vilka risker som en exploatering medför är det viktigt att
inkludera grundläggande biologi, som t.ex. kunskapen om örnars häckningsbiologi.
Om örnar genom störningar inte kan genomföra häckning vid en boplats är fortfarande boplatsen värdefull som häckningsplats. Lagstiftningen som är till för att
skydda arter och för dessa viktiga områden lämnas inget utrymme för att utebliven
häckning något eller några år ska innebära att skyddet upphör. I tillståndsansökan
utelämnade bolaget den boplats för havsörn som användes samma år ansökan gjordes, vilket är beläget mitt i projektområdet och där vindkraftverken är lokaliserade
inom 2 km från boet. Detta gjordes trots att bolaget är väl medvetet om förekomsten. Att en helt annan plats utanför projektområdet redovisades i ansökan har senare
förklarats som ett misstag. Misstaget gjorde att det i ansökan söktes för en verksamhet som av sökanden hävdades vara belägen utanför 2 kilometer från boplats för
örn. Bolaget har tidigare i tillståndsprocessen även felaktigt uppgivit att ett kungsörnsbo längre från projektområdet varit det bo som havsörnarna numer använde.

Systemet DT Bird har som syfte att skrämma fåglar för att undvika att de kolliderar
med vindkraftverken. Om systemet installeras inom ett örnrevir eller annat frekvent
utnyttjat område för örn innebär det rimligen en avsiktlig störning, även om syftet är
att varna örnarna. Mark- och miljööverdomstolen har i avgörandet MÖD 2015:3
kommit fram till att uppförande av en skidanläggning är att likställa med avsiktligt
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störande enligt artskyddsförordningen. Vi hävdar att samma tolkning av begreppet
ska göras i detta fall. Systemet kan, när systemet testats vetenskapligt och om det
visat sig ha positiv effekt, användas för att minska riskerna för kollisioner vid exploateringar som tillåtits i enlighet med lagstiftningen. Att etablera skrämselåtgärder
inom örnrevir är otillåtet och kräver dispens. Med beaktande av bolagets agerande i
processen är det rimligt att bolaget med likgiltighet inför artskyddsförordningens
bestämmelser avser att uppföra vindkraftverken. Oavsett förhållandena är det ett
medvetet risktagande som är av allvarligt slag eftersom bolaget är fullt medveten
om förekomsten av örn. Eftersom riskerna av att etablera vindkraftverk inom viktiga områden för örn har presenterats i åtskilliga forskningsstudier och rapporter,
och har behandlats av miljödomstolar och i rekommendationer och beslut om vilka
skyddsåtgärder som ska tillämpas kan inte bolaget anses sakna kunskap om riskerna. Utfallet är dock inte beroende av om 4 § p.1 artskyddsförordningen tillämpas
eller inte eftersom 4 § p. 4 inte förutsätter avsiktlighet för att en åtgärd ska träffas av
förbudet. Arter som regelbundet eller tillfälligt häckar inom området och som ingår
i fågeldirektivet och/eller rödlistan är följande; spillkråka, trana, trädlärka, nattskärra, pärluggla, törnskata, orre, kornknarr, kungsörn, havsörn, skogsduva, mindre
hackspett, sånglärka, stenskvätta och halsbandsflugsnappare. Bolaget har inte beaktat detta och än mindre undersökt förhållandena. Bolagets ansökan uppfyller inte
kraven enligt miljöbalken för hur en miljökonsekvensbeskrivning ska göras. För
utförligare motivering hänvisas till GOF:s tidigare yttrande. Området är i realiteten
ett unikt naturområde med höga naturvärden. Förutom att en etablering av vindkraftverk i området skulle medföra hot mot örnar och andra fåglar medför en exploatering att viktiga miljöer fragmenteras och att det skapas barriärereffekter, det
skapas också risker för att områdets naturliga hydrologiska förhållanden som är en
förutsättning för flera av naturtyperna skadas eller förstörs. Bolaget har inte tillräckligt utrett naturvärdena inom området. Det innebär att bolaget inte har kunskap om
området i sådan omfattning som är nödvändig för att kunna bedöma risker. Bolaget
fokuserar på kollisionsrisker, medan barriäreffekter samt störning och bortträngning
från naturliga habitat och häckningslokaler liksom habitatförluster inte behandlas i
ansökan. Bolaget har inte lyckats beskriva naturförhållandena korrekt eller att göra
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gedigna riskbedömningar. GOF konstaterar att bolaget fortsatt, trots påpekanden,
använder sig av högst oseriösa argument gällande beskrivningar av fågel. I radioinslaget som bolaget hänvisar till finns en korrigering av den siffra som uppges. Om
ett kort radioinslag skall användas som källa till argument vid en tillståndsprövning
vore det ärligt att referera till vad som faktiskt framkommer där. Bolaget har uttalat
att aktuellt område inte är viktigt för andra fågelarter, att vår förening "till varje pris
vill förhindra vindkraftetablering" och att uppgifterna om örnantal liksom uppgifterna om lokaliseringar av örnbon kommer från Gotlands Ornitologiska förening
och länsstyrelsen. Detta är helt felaktigt och vi hänvisar till tidigare yttranden och
bolagets egna skrivelser.

Gotlands Botaniska Förening (GBF) har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Det
saknas anledning att frångå GBF:s tidigare ståndpunkt att vindkraftparken är felaktigt lokaliserad, främst avseende dess västra delar. Miljöprövningsdelegationens beslut är korrekt och mark- och miljödomstolen bör avslå överklagandet. GBF delar
Miljöprövningsdelegationens ståndpunkt gällande att DTBird inte kan anses helt
säkert och att det därmed kan uppstå skador på häckande örnar i närheten eller passerande fåglar. Hur systemet fungerar i extrema situationer är såvitt GBF kan förstå
inte klarlagt. Eftersom systemet bygger på optisk igenkänning kan dimma, snöyra
eller motsvarande situationer sätta ner funktionen. Fungerar inte systemen i alla
väder måste risken vara överhängande för skador eller död på passerande örnar.
Sommaren 2015 genomförde länsstyrelsen dels inventeringar av nipsippa dels inventeringar av dagfjärilar i områden närliggande de nu aktuella områdena för vindkraftparken. Flera nya bestånd för nipsippa hittades då i de sydöstra delarna av File
hajdar, närliggande de två nordligaste verken. Huruvida inventeringarna utsträcktes
tillräckligt långt mot söder för att omfatta verkens positioner eller deras tillfartsvägar är obekant för GBF. Då bolaget självt inte har genomfört några mer riktade inventeringar finns här en klar osäkerhet gällande t.ex. nipsippans utbredning i området. Samma sak gäller t.ex. för apollofjäril, svartfläckig blåvinge samt väddnätfjäril.
De två första arterna flyger främst på marker liknande de som verken har placerats
på, den senare förekommer mer i fuktigare marker liknande de som finns öster om

28
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 5993-15

det nordvästligaste verket nära gränsen för Natura 2000 Kallgate. Arterna hittades
både på File hajdar och i det närbelägna Kallgate. Alla dessa arter är strikt skyddade
enligt EU:s art- och habitatdirektiv och därmed medtagna i Artskyddsförordningen.
Det krävs fria ytor för själva verkets placering likväl som längs de tillfartsvägar som
planeras till verken i vindkraftsparkens nordvästra delar. Här finns i dagsläget inga
framkomliga vägar. När nu bolaget skapar öppna ytor i den miljö, som nu finns i
området med gles skog och enbuskar, kommer en ökad vindexponering samt en
uttorkning genom större solinstrålning att inträffa. Detta kommer ovillkorligen att
påverka bestånden av EU-arterna apollofjäril och svartfläckig blåvinge samt dessa
arters värdväxter på ett negativt sätt. För svartfläckig blåvinge, som dessutom kräver ett larvstadium i samhällen av en artspecifik myra, kan effekten bli än mer
ödesdiger. Denna myra finns enbart i glest bevuxna marker; inte i helt öppna kalavverkade marker eller industrimarker. Med utgångspunkt från fjolårets inventeringar på Bojsvätar, Kallgate och File hajdar har länsstyrelsen i Gotlands län i januari i år föreslagit ett utökat skydd genom Natura 2000-förordnande för närliggande
områden till den planerade vindkraftparken i Boge. Detta visar på områdets mycket
höga naturvärden, vilka kan påverkas av en vindkraftpark med tillhörande tillfartsvägar samt de störningseffekter verken i sig kan ha på de organismer som nu lever i
området.

Naturskyddsföreningen Gotland (GNF) har yttrat sig i ärendet och har anfört bl.a.
följande. Inget nytt har tillkommit i det av bolaget inlämnade material som föranleder GNF att ändra sin tidigare ståndpunkt. Tvärtom har GNF stärkts i sin uppfattning att lokaliseringen av vindkraftparken är ytterst olämplig och inte kan anses
vara acceptabel ur miljösynpunkt. GNF yrkar att bolagets överklagande ska avslås i
sin helhet och att tillståndet för den sökta verksamheten därmed inte ska ges. Miljöprövningsdelegationens tidigare beslut ska därmed gälla och den ansökta verksamheten ska inte heller tillåtas med villkor. Ansökan strider mot miljöbalken gällande
hänsynsreglerna, artskyddsförordningen, lokaliseringsprincipen och försiktighetsprincipen. Det är en ytterst olämplig lokal för vindbruk och verksamheten skulle
orsaka stor irreversibel skada på naturvärden, miljön och skyddsvärda och hotade
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arter listade i svenska rödlistan och i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Även om bolagets
underlag för verksamheten är bristfälligt och bör föranleda en diskussion om bolaget levt upp till miljöbalkens bestämmelser anser föreningen underlaget i sak vara
tillräcklig för en bedömning, framförallt tack vare myndigheternas och miljöorganisationernas redovisade handlingar. Förhållandena i förevarande fall har likheter med
Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 augusti 2013 mål nr M 10072-12 och
Mark- och miljööverdomstolens dom den 4 juli 2012 mål nr M 8344-11. Bolagets
planer att uppföra vindkraftverk på platsen kommer att på liknande sätt fragmentera
viktiga födosöksområden och häckningsplatser för bl.a. örnar och skapa barriärer i
landskapet. På samma sätt som i de nämnda avgörandena kan den ansökta verksamheten inte heller villkoras med försiktighetsåtgärder eller buffertzoner då området i
sig utgör födosöksområden, häckningsplatser, rastplatser och övervintringsplatser
för örnar och andra ovanliga och skyddsvärda arter som är extra utsatta för vindkraftsmortalitet. Ansökan innehåller stora brister i MKB, där bl.a. redovisade naturvärden strider mot den lokala kunskapen i området, se t.ex. Gotlands Ornitologiska
Förenings tidigare inlagor. Föreningen vill påpeka att det inte finns någon vetenskaplig dokumentation på om systemet DTBird faktiskt fungerar, vilket är ett krav
enligt våra unionsrättsliga förpliktelser. DTBird är inte förenligt med artskyddsförordningen då det syftar till att skrämma bort örnarna från deras viloplatser, fortplantnings- och födosöksområden. För detta krävs dispens från artskyddsförordningen vilket inte kan bli aktuellt då exploateringen inte kan betraktas som ett allt
överskuggande allmänintresse (se t.ex. MÖD 2014:47, MÖD 2014:48 och MÖD
2015:3). Bolagets påstående att det inte häckat några havsörnar i området under fyra
år och att de tidigare boplatserna inte längre kan anses aktiva är inte underbyggt
med fakta och står i motsats till vad länsstyrelsen, Naturvårdsverket och GOF anfört
i ärendet. Bolagets tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom MÖD 2014:48
är även felaktig. Mark- och miljööverdomstolen skriver i själva verket i domen att
"frågan om dispens från artskyddsförordningen inte bör prövas nu" och fortsätter
"när det som i detta fall är fråga om miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig
kommer artskyddsfrågorna att ha sin givna plats i tillståndsprocessen. En del i
prövningen blir då att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i art-
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skyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade
verksamheten.... Utgången kan bli att verksamheten trots planerade försiktighetsmått bedöms strida mot fridlysningsbestämmelserna. Om förutsättningar för dispens
då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig". Avsiktligt
störande och dödande har tolkats av EU-domstolen vid två tillfällen (mål C-103/00
och mål C-221/04) och EU-kommissionen har producerat ett vägledande dokument
"Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet
med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 2007". Dessa klargör
på ett tydligt sätt hur begreppet ska tolkas och det finns flera avgöranden i Markoch miljööverdomstolen, inkluderat den tidigare domen i detta ärende, som styrker
GNF:s ställningstagande (t.ex. MÖD 2013:13, MÖD 2014:47, MÖD 2014:48 och
MÖD 2015:3). Bolagets påstående om att vindkraftparken inte kommer att vara av
betydelse för populationen av örnar på Gotland är inte underbyggt med fakta. Mot
detta påstående anför föreningen vad Naturvårdsverket skriver i rapport nr 6467
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” och rapporten ”Avsiktligt i 4 §
artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft 2015-04-30”. Naturvårdsverket skriver att för en hotad art kan dödande av enstaka individer vara tillräckligt för att påverka bevarandestatusen negativt och Naturvårdsverket framhäver
vikten av en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken och menar att uppförande av en vindkraftpark där det föreligger en, i jämförelse med andra vindkraftparker, förhöjd kollisionsrisk för känsliga arter bör bedömas som ett avsiktligt dödande. Föreningen vill betona att siffrorna beträffande antalet döda havsörnar som
dött i kollisioner med vindkraftverk inte på något sätt bevisar att vindkraftverk inte
är en vanlig dödsorsak. Som framgår av bl. a. rapporten ”Effekter på fågellivet vid
ett generationsskifte av vindkraftverk. Kontrollprogram Näsudden, Gotland 20092013 M. Hjernquist, 2014” återfinns aldrig flertalet örnar som skadas eller dödas av
vindkraftverk eftersom de snabbt tas om hand av rovdjur eller döljs i terrängen, till
skillnad från örnar som dödas av t.ex. tåg eller kraftledningar och därför upptäcks
och registreras. Enligt vetenskapliga undersökningar under flera år av vindkraftens
påverkan på fågellivet på Näsudden redovisade i rapporten, bedöms varje år ett 20tal örnar dödas på Gotland genom kollisioner med vindkraftverk. Föreningen vill
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betona att en fortsatt utbyggnad i örntäta områden, som i Boge, riskerar att öka antalet ytterligare. GNF hänvisar i övrigt till tidigare handlingar i detta ärende som GNF
och andra miljöorganisationer lämnat in samt till länsstyrelsens och Miljöprövningsdelegationens underlag.

Rindert Bolt m.fl. har som närboende yttrat sig och anfört bl.a. följande. De närboende yrkar att mark-och miljödomstolen ska avslå bolagets överklagande och fastställa Miljöprövningsdelegationens beslut daterat den 18 september 2015. För det
fall mark-och miljödomstolen skulle finna att den ansökta verksamhetens påverkan
på fågellivet inte hindrar att tillstånd beviljas, yrkar de närboende att mark-och miljödomstolen gör en fullständig prövning av tillståndsansökan och nekar tillstånd på
de övriga grunder som i ärendet anförts till bestridande av den ansökta verksamheten. De närboende vidhåller vad som tidigare anförts i yttrandena daterade den 5
december 2012 samt den 22 juni 2015, och vill endast i korthet kommentera bolagets överklagandeskrift. De närboende betvivlar riktigheten i de uppgifter bolaget
lämnat om örnbeståndet i det projekterade området och ansluter sig till vad som
anförts av Gotlands Ornitologiska Förening. I tillägg kan konstateras att de som
boende regelbundet observerar örnar inom det projekterade området. De bestrider, i
enlighet med vad som tidigare anförts, att området skulle ha karaktären av ett industriområde. Oavsett vad kan de inte se att de omständigheter bolaget anför i denna
del har någon relevans för bedömningen av den ansökta verksamhetens påverkan på
den havsörnspopulation som bevisligen finns inom det projekterade området. Slutligen ska påtalas att bolaget felaktigt anför att "vindparken ligger inom ett område
som har utpekats som riksintresse för vindkraft". Som tidigare framhållits ligger
åtminstone tre av vindkraftverken utanför det utpekade området. Även bolaget anser
att en del av den planerade vindkraftsparken ligger utanför det berörda riksintresseområdet för vindkraft. Det bör påpekas att det inte är 2 närboende utan 28 närboende hushåll som motsätter sig denna vindpark. Detta framgår även av yttrandet
daterat den 5 december 2012. Angående örn- och fågellivet ställer de sig bakom
GOF:s och Naturskyddsföreningen Gotlands yttranden från april 2016.
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Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet har yttrat sig i ärendet och
har anfört bl.a. följande. Föreningen yrkar att tillstånd för den sökta verksamheten
inte ska ges och att överklagandet från bolaget därmed ska avslås och att Miljöprövningsdelegationens tidigare beslut ska gälla. Det finns inget i bolagets överklagande som ändrar något i sak och föreningens redovisade uppfattning i tidigare yttrande kvarstår. I överklagandet hävdas att "Vindkraftprojektområdet i Boge är utpekat som riksintresse för vindkraft och utifrån sitt läge samt avsaknad av häckande
örnar är ett av de lämpligaste områdena i Sverige för etablering av vindkraft". Detta
utgör ett fullständigt felaktigt yttrande inte minst på grund av att årsmedelvinden i
området inte når upp till Energimyndighetens minimikrav på 7.2 m/s 100 m över
mark, som gäller för alla andra riksintresseområden på Gotland och majoriteten av
övriga riksintresseområdena i övriga Sverige. För att kompensera de dåliga vindkraftförhållandena har bolaget valt höga vindkraftverk som är helt onödiga på områden med bättre vindkraftförhållanden. Det utgör en extra miljöbelastning i två
avseenden. För det första kommer vindkraftverken att dominera ett mycket stort
område. För det andra utgör vindkraftverket i sig en miljöbelastning vid tillverkning
som blir onödigt stor på grund av sin höjd.

Det är bara ett av kriterierna för att området ska utgöra ett riksintresse för vindkraft
som inte är uppfyllt och det är det viktigaste kriteriet, innebärande att årsmedelvinden ska vara på minst 7,2 m/sek på 100 m höjd. Att området trots detta formellt
förklarats som riksintresse för vindkraft har motiverats av Energimyndigheten med
att man inte ville störa pågående planering. Den faktiska årsmedelvinden framgår
för övrigt av vindkarteringen på 100 m nivån vid Uppsala Universitet, som är allmänt tillgänglig. Det kan sålunda inte hävdas att vindförhållandena på platsen är
särskilt goda. Det kan tilläggas att antalet riksintresseområden för vindkraft i hela
Sverige till lands är 281 stycken varav Gotland står för 10 stycken. Målsättningen
för förnybar energiproduktion för Sveriges del kan således med lätthet uppfyllas
utan det aktuella området.
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Havs- och vattenmyndigheten samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Region Gotland har avstått från att yttra sig i ärendet.

Mark- och miljödomstolen har den 21 april 2016 hållit sammanträde och syn i målet.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

I flera domar som gällt vindkraftetableringar har det konstaterats att vindkraft som
en förnyelsebar energiform syftar mot miljöbalkens mål i l kap. 1 § om hållbar utveckling. Sveriges riksdag har uppställt planeringsmål för vindkraft, men samtidigt
måste de nya etableringarna uppfylla miljöbalkens krav som bl.a. omfattar hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken samt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, däribland lokaliseringsbestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken.

Den nu aktuella etableringen avser sju vindkraftverk lokaliserade till fastigheterna
Othem Ytings 1:54 m.fl. i Gotlands kommun. Projektområdet är beläget väster om
Slite samhälle på gränsen mellan Otheim och Boge socknar på nordöstra Gotland.
Det finns omständigheter som talar för den valda lokaliseringen. Energimyndigheten har bl.a. bedömt att delar av området, inom vilket majoriteten av vindkraftverken
ska uppföras, är av riksintresse för vindbruk och Gotlands kommun har i översiktsplanen pekat ut samma område som lämpligt för vindkraftetablering. Området är
dock utpekat som riksintresse enligt 3 kap. och 4 kap. miljöbalken, och avser ett
område av riksintresse för natur- och kulturvärdena på platsen enligt 4 kap. 1 § miljöbalken och ett riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I anslutning till området, inom vilket gruppstationen planeras uppföras, ligger även två Natura 2000-områden som valts ut som ett område av intresse för gemenskapen enligt
rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Den planerade vindkraftsparken kommer även att bli synlig från ett område som
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården. Gäl-
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lande frågan huruvida aktuella riksintressen, och närbelägna Natura 2000-områden
utgör hinder för den planerade gruppstationens etablering delar mark- och miljödomstolen Miljöprövningsdelegationens bedömning och bedömer att dessa i huvudsak inte utgör hinder för etablering. Mark- och miljödomstolen delar även Miljöprövningsdelegationens bedömning beträffande att platsen för den planerade gruppstationen är godtagbar med avseende på buller och skuggor vid närbelägna bostäder.

Det som talar emot en etablering på aktuell plats är främst områdets, dvs. området
för samtliga vindkraftverk, och dess närområdes betydelse för havsörnen och de
störningar som en etablering kan medföra för arten. Mark- och miljödomstolen har
således att ta ställning till om förekomsten av havsörn i området och dess närområde utgör hinder mot etablering av aktuell vindkraftpark.

Artskyddsförordningen (2007:845) har sin grund i artikel 12 i Rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter (art- och habitatdirektivet) samt i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). I 4 § artskyddsförordningen föreskrivs med stöd av 8 kap. 1 § miljöbalken att i fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i
bilaga 1 till förordningen har markerats med N eller n, är det förbjudet att avsiktligt
fånga eller döda djur (p. 1), avsiktlig störa djur, särskilt under djurens parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (p. 2), avsiktligt förstöra eller
samla in ägg i naturen (p. 3) och skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser (p. 4). Enligt 14 § får länsstyrelsen i enskilda fall ge dispens från
förbuden.

Vid prövningen av frågor om tillstånd har en verksamhetsutövare att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Vid tillståndsprövningen ska artskyddsförordningen ses som en precisering av vad som kan följa
av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. En del i prövningen
blir då att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsför-
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ordningen, bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten (se MÖD 2013:13 och MÖD 2014:48). Genom att föreskriva villkor, försiktighetsmått och skyddsåtgärder kan prövningen leda fram till att verksamheten inte
kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna och att det därför inte blir aktuellt med dispensprövning. Utgången kan också bli att verksamheten trots planerade
försiktighetsmått bedöms strider mot fridlysningsbestämmelserna. Om förutsättningar för dispens då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tilllåtlig.

Havsörn har av EU utpekats vara av gemenskapsintresse och fågelarten är upptagen
i bilaga 1 till fågeldirektivet. Arten tillhör även de fågelarter som enligt Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, riskerar att
drabbas hårdast av kollisioner med vindkraftverk. Av Naturvårdsverkets rapport
framgår att även om vindkraften inte utgör någon större fara för fåglar i stort kan
den möjligen, beroende på hur stor dödligheten är, påverka vissa arter eller populationer negativt. Detta gäller i första hand större rovfåglar. Havsörnen utgör en av tre
rovfågelarter som bedöms vara mest riskutsatta och för vilka ett behov av att minimera riskerna är särskilt påkallat. I rapporten anges även att det enklaste sättet att
minimera risker for olyckor med rovfåglar är att undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar. Vidare anges att
det är tveksamt om det går att vidta åtgärder som minskar risken for fåglarna efter
en vindkraftsetablering.

Av bolagets miljökonsekvensbeskrivning och rovfågelundersökning från år 2012
och vad bolaget i övrigt angett framgår i huvudsak följande. Sedan lång tid tillbaka
finns ett häckande havsörnpar inom projektområdet och under hösten 2012 informerade Länsstyrelsen i Gotlands län bolaget om förekomsten av fyra kända örnbon i
området, belägna med några hundra meters avstånd från varandra. Vid fältobservationerna år 2012 framkom att örnarna i huvudsak flyger österut mot kusten för att
jaga och mot nordväst och mot sydost samt att flygvägarna passerar området där
vindkraftparken planeras uppföras. Bolaget har bedömt att kortare skyddsavstånd
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till örnbon bör vara aktuellt i förevarande fall och att vindkraftverkens placering
inte medför en barriäreffekt. Vid en senare inventering rapporterade bolaget även att
flera av örnbona förstörts och att havsörnparet flyttat till ett nytt bo 3,7 kilometer
bort. Bolaget har även uppgett att havsörn inte längre häckar i området och att det
inte skett någon häckning under åren 2013-2015 och att bon som inte använts på tre
år ska anses vara övergivna.

Gällande förekomsten av havsörn har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län däremot uttalat att bolaget planerar att uppföra vindkraftverken i ett område som är rikt på havsörn och att inventeringar visar att det finns minst sex olika
bon som använts under de senaste åren. Havsörn har häckat i åtminstone tio år i
närheten av våtmarksområdet Bojsvätar och samtliga verk kommer att uppföras på
platser som är belägna mindre än två kilometer från kända boplaster för havsörn.
Flera av vindkraftverken kommer även att uppföras inom de flygstråk som havsörnarna frekvent flyger i till och från födosöksområden. Uppförandet av vindkraftverken kommer således ge upphov till en barriär mellan området för boplatser och födosöksområdet vid Bogeviken och kusten i öster. Således skulle uppförandet av
vindkraftverken medföra stora risker för havsörnarna särskilt under parnings-, uppfödnings- och övervintringsperioder. Det bo som bolaget sagt att havsörnparet flyttat till har även visat sig vara ett kungsörnsbo. Uppförandet skulle innebära ett intrång i havsörnsreviret som skulle minska möjligheterna till fortsatt lyckad häckning.

Av de uppgifter som Länsstyrelsen i Gotlands län erhållit av Naturhistoriska
riksmuseet framgår sammanfattningsvis att det finns ett havsörnsrevir i Boge och att
det inte kan säkerställas att alla boplatser inom reviret är kända. Enligt museet är det
även fel att utgå från att ett bo som inte använts för häckning på tre år ska anses
övergivet och reviret i Boge är i högsta grad ett aktivt revir även om ingen häckning
med ungar konstaterats mellan år 2013-2015. Antalet häckningar dessförinnan medför att reviret bör betraktas som relativt högproduktivt. Det adulta havsörnsparet har
även observerats i reviret under perioden år 2013-2015. Vid sammanträdet den 21
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april 2016 framkom även att det vid en inventering av reviret i Boge konstaterats en
häckning i reviret under våren 2016.

Av utredningen i målet framkommer således att det i området för planerad vindkraftspark förekommer havsörn och att det finns ett aktivt revir med ett antal havsörnsbon inom två kilometer från samtliga planerade vindkraftverk. Avståndet mellan samtliga vindkraftverk och de kända boplasterna för örn understiger således det
rekommenderade skyddsavståndet på två kilometer som omnämns i Vindvals rapport 6467 ” Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” (2011). Utredningen i
målet visar även att en känd häckning av havsörn skett inom rekommenderat
skyddsavstånd under våren 2016 och att havsörnens flygvägar bl.a. passerar området där vindkraftparken planeras uppföras.

När det gäller tolkningen av begreppet avsiktligt har Mark- och miljööverdomstolen
redogjort för detta, i bl.a. MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48. Mark- och miljööverdomstolen har i MÖD 2014:48 fastslagit att bolaget avseende den nu planerade
verksamheten inte har för avsikt att döda eller störa havsörn. Mark- och miljööverdomstolen har vidare uttalat att det inte heller finns någon som helst grund för att
tro att bolaget med uppenbar likgiltighet för artskyddsförordningens förbud avser att
uppföra vindkraftparken. Med beaktande av Mark- och miljööverdomstolens uttalande i MÖD 2014:48 och Mark- och miljööverdomstolens bedömning i MÖD
2015:3 drar mark- och miljödomstolen således slutsatsen att den sökta verksamheten inte innebär ett avsiktligt dödande och störande av havsörnen på platsen och att
förbuden i 4 § p. 1-2 artskyddsförordningen således inte är tillämpliga.

Vid bedömningen av om vindkraftparkens lokalisering kan godtas med hänsyn till
4 § p. 4 artskyddsförordningen ska hänsyn inte bara tas till möjligheten att innehålla
de buffertzoner/skyddsavstånd som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” (2011), utan det måste ske en
helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal (se
Mark- och miljödomstolens dom den 23 augusti 2013 mål nr M 10072-12). Enligt
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mark- och miljödomstolens bedömning visar utredningen i målet att det tilltänkta
området för vindkraftparken och dess närområde har betydelse för havsörn både
med hänsyn till häckning, flygstråk samt födosök. I förevarande fall innehålls inte
rekommenderade skyddsavstånd och utredningen visar att uppförandet av vindkraftverken, utöver risken för kollision, skulle fragmentera området och därigenom
ge upphov till en barriäreffekt som riskerar att störa havsörnarna samt tränga bort
dem från boplatser och födosöksområden. Med hänsyn till områdets betydelse för
havsörn och de risker för havsörn som en etablering skulle medföra finner markoch miljödomstolen således att den planerade verksamheten står i strid med såväl
artskyddsförordningen 4 § p. 4 och kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 §
miljöbalken.

Utifrån utredningen i målet och förhållandet att DTBird inte testats under liknande
förhållanden bedömer mark- och miljödomstolens att det inte heller är möjligt att
genom föreskrivande av villkor om införande av DTBird eller någon annan skyddsåtgärd undgå konflikten med artskyddsförordningen.

I likhet med Miljöprövningsdelegationen finner således mark- och miljödomstolen
att planerad vindkraftpark inte är lämplig på platsen. Vad bolaget anfört i övrigt
föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 23 juni 2016.

Marianne Wikman Ahlberg

Jan-Olof Arvidsson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marianne Wikman Ahlberg, ordförande, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt de särskilda ledamöterna Kerstin
Blom Bokliden och Gunnar Zettersten. Föredragande har varit beredningsjuristen
Elin Ljunglöf.

Bilaga 1

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se

