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INLEDNING
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 8 § och miljöbalkens (MB) 6 
kap 11-13 §§, ska en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) göras om genomförandet av en översiktsplan kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen ska med 
hänsyn till planens detaljeringsgrad, beskriva den aktuella miljöpåver-
kan som kan antas uppkomma vid planens genomförande avseende 
miljöfaktorer som biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
landskap, forn- och kulturlämningar, växt- och djurliv med mera. MKB 
ska även beskriva hur planen har beaktat relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn.

Dokumentet ska om möjligt beskriva åtgärder för att förebygga, hindra 
eller motverka negativ miljöpåverkan.

SAMMANFATTNING
Vindkraftsplanen grundar sig på tidigare utredningar som Ölandsvind 
- planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland samt på 
tidigare ställningstaganden i översiktsplaner och befi ntligt bakgrunds-
material. I planen pekas ett fl ertal möjliga områden ut för en vindkrafts-
utbyggnad under Föreslagna områden samt Alternativa områden, där 
föreslagna områden kan anses lämpade för en vindkraftsutbyggnad 
och alternativa områden endast kan bli aktuella för en utbyggnad om 
närliggande föreslaget område inte exploateras. MKB behandlar de båda 
utbyggnadsalternativen jämte ett nollalternativ. 

Nollalternativet innebär att de båda kommunernas översiktsplaner, 
tidigare riktlinjer, planeringsunderlaget Ölandsvind samt totalförsvarets 
intressen kommer att vara vägledande vid tillståndsprövningar och an-
mälningar. Kommunerna har dock inte samrått om planeringsunderlaget. 
Nya vindkraftverk kan komma att etableras utifrån givna förutsättningar 
och gamla verk kan ersättas med nya. Mindre vindkraftverk kan komma 
att ersättas med större eftersom 10 MW gränsen för en grupp är bort-
tagen på Öland. Nollalternativet kan försvåra vindkraftsutbyggnaden 
på Öland eftersom det kan vara svårt att få en helhetsbild av hur en 
framtida vindkraftsutbyggnad ska se ut. Nya etableringar kommer att 
prövas utifrån inkomna tillståndsansökningar och anmälningar vilka 
behandlas utifrån platsens egenskaper. Detta kan resultera i en spridd 
vindkraftsutbyggnad som ockuperar stora markområden och därigenom 
försvåras hushållningen med mark- och vattenområden. 

Förutom riksintresseområden för vindkraft Kårehamn och Utgrunden 
ligger alla utredningsområden på land. I processen har 21 områden för 
utbyggnad av vindkraft studerats avseende landskapsbild, bebyggelse- 
och boendemiljöer, natur- och kulturvärden samt värdefulla områden för 
rekreation och friluftsliv. 
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När två utredningsområden ligger nära varandra kan inte båda anses 
vara aktuella för en vindkraftsutbyggnad. På Öland med sitt ofta små-
skaliga jordbrukslandskap kan sådana närliggande etableringar utgöra 
ett dominant inslag i landskapsbilden och påverka bebyggelse-, boende- 
och kulturmiljöer negativt. En utbyggnad inom både ett föreslaget och 
ett alternativt område har därför uteslutits. 

Vindkraftverk kan störa försvarets radartäckning österut. Radarsystemet 
håller på att byggas ut enligt Schengenavtal, vilket innebär att en 
utbyggnad av vindkraft på Ölands ostkust i dagsläget står helt i konfl ikt 
med totalförsvarets intressen. Om man i framtiden kan bibehålla full 
radartäckning trots en vidare utbyggnad av vindkraften kan områden 
som i dag står helt i konfl ikt med försvarets intressen omvärderas. 
Därför har områdenas natur- och kulturvärden samt värden för det 
rörliga friluftslivet miljöbedömts och ingår därmed även i MKB.
Beaktande av inkomna samrådsyttranden har förändrat vindkraftspla-
nen. Ny bakgrundsinformation och försvarsmaktens synpunkter har 
vägt tungt och ligger till grund för planens utformning. Sex föreslagna 
områden som anses lämpliga för en vindkraftsutbyggnad och där 
försvaret inte haft erinringar är Ryd-Rönnerum, Törnbotten, Skogsby, 
Kastlösa södra, Albrunna norra och Ventlinge. 
Fyra föreslagna områden där ny etablering kan ske efter särskild analys 
i samförstånd med försvarsmakten är Stora Istad, Egby, Räpplinge 
och Gärdslösa.
Föreslagna områden som står helt i konfl ikt med försvarsmaktens 
intressen är Mellböda, Dyestad och Ullevi. 
Ett alternativt utbyggnadsområden där försvaret inte haft erinringar 
kvarstår, Kastlösa norra. 
Två alternativt utbyggnadsområden som står helt i konfl ikt med för-
svarsmaktens intressen är Dörby och Grönhögen. 

Eftersom kommunerna i ett regionalt ställningstagande har sagt att 
regionen ska bli helt fossilfri till 2030 är vindkraftsutbyggnaden ett 
realistisk alternativ för Öland. Målsättningen är framtagen av regionens 
egen klimatkommission och har förankrats både inom den privata och 
offentliga sektorn. Det innebär att vindkraften kommer att och måste få 
synas i landskapet. 
För att minimera påverkan på landskapet bör ingen ny etablering av 
större enskilda verk förekomma utanför föreslagna områden. Gårdsverk 
eller miniverk bedöms efter platsens förutsättningar och landskapets 
tålighet. 

Öland utgör ett riksintresse för naturvård och friluftsliv där många 
obebyggda och oexploaterade landområden i sin helhet hyser stora 
natur-, kultur- och friluftsvärden. Sådana värden kan även fi nnas i de 
återstående etableringsområden. Vid rätt lokalisering av vindkraftverk 
bör dock negativ påverkan kunna minimeras. En utbyggnad inom 
endast föreslagna områden kan även motverka betydande påverkan på 
boendemiljöer. Områdesgränserna bör inte ses som absoluta. Ibland kan 
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platsens egenskaper visa att en lokalisering är bäst i nära angränsning 
till ett utpekat vindkraftsområde. 
Vindkraftsplanen fokuserar på att effektivare ta till vara en förnybar 
energiresurs med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att peka ut 
lämpliga etableringsområden kan planen bidra till att uppnå en god 
hushållning med mark- och vattenområden samt övriga naturresurser. 

I och med att kommunerna har samrått om vindkraftsplanen förankras 
en vindkraftsutbyggnad, vilket i sin tur bidrar till en lättare och mer 
överskådlig process vid tillståndsgivningar.

Böda Kronopark, Pernäs-Hallnäs, Södvik, Hjärpestad och Albrun-
na södra valdes bort i miljöbedömningsprocessen samt efter inkomna 
yttranden och ny bakgrundsinformation. Bedömningen grundar sig på 
att områdena i sin helhet hyser sådana höga värden att natur- och kul-
turvärden, intressen för rekreation och rörligt friluftsliv samt försvarets 
intressen har beaktas framför en eventuell vindkraftsutbyggnad.

AVGRÄNSNING AV MKB
Öland utgör ett riksintresse för naturvård och friluftsliv där många 
obebyggda och oexploaterade landområden i sin helhet hyser stora 
natur-, kultur- och friluftsvärden, varför det även kan fi nnas sådana 
värden i de föreslagna utbyggnadsområdena. Planen fokuserar dock 
på att utveckla en förnybar energiresurs med minsta möjliga negativa 
miljöpåverkan. Den huvudsakliga miljöpåverkan handlar om störningar 
på landskapsbilden med utgångspunkt på natur- och kulturvärden 
samt värden för friluftsliv, turism och påverkan på boendemiljöer och 
konfl ikter med försvarsmaktens intressen. 

Vindkraftsplanen ska bidra till en utbyggnad av vindkraft genom god 
hushållning med mark och naturresurser. En vindkraftsutbyggnaden har 
bedömts kunna påverka följande allmänna intressen och miljöfaktorer:

 •  Riksintressen
 •  Landskapsbild
 •  Kända höga naturvärden
 •  Hälsa och säkerhet
 •  Ekonomiska och sociala konsekvenser
 •  Försvarsmaktens intressen

Miljökvalitetsmål som anses påverkas av en vindkraftsutbyggnad är:
 •  Begränsad klimatpåverkan
 •  Frisk luft
 •  Bara naturlig försurning
 •  Ingen övergödning
 •  Hav i balans samt levande kust och skärgård
 •  Myllrande våtmarker
 •  Levande skogar
 •  Ett rikt odlingslandskap
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 •  God bebyggd miljö
 •  Ett rikt växt- och djurliv

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll avgränsar sig främst till 
miljöpåverkan och konsekvenser på strukturell och översiktlig nivå. 
I samband med framtida tillståndsprövningar och anmälningar för 
verksamheter kan detaljerade områdesbeskrivningar eller miljö-
konsekvensbeskrivningar komma att krävas. Frågor rörande buller, 
skuggbildningar, anläggning av vägar och elnätsanslutningar tas upp i 
efterföljande tillståndsansökningar eller anmälningar. I sådana ärenden 
kan även områdets förutsättningar utredas mer noggrant som exempel-
vis försvarsmaktens intressen, infrastruktur, natur- och kulturvärden 
samt där vindkraften kan antas påverka fåglar och fl addermöss negativ.  
Dessa frågor behandlas i detta dokument både i planförslaget samt i 
MKB men berör dem mer övergripande och generellt. 

METODIK OCH BEDÖMNINGSMETODER
Miljökonsekvensbeskrivningen ska bedöma planförslagets konsekven-
ser med minst ett så kallat nollalternativ. För att uppnå vindkraftspla-
nens mål ska även andra rimliga alternativ redovisas om det är möjligt.  
Vindkraftsplanen grundar sig på tidigare studier som Ölandsvind - pla-
neringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland från april 2009, 
där intressanta områden för vindkraft tagits fram med hjälp av vissa 
utsökningskriterier i ett GIS-verktyg. 

Digital geografi sk information från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
Artdatabanken, Fornminnesregistret och SLU har bidragit till vidare 
kunskap om utredningsområdenas förutsättningar. Planförslaget har 
med hänsyn till samtliga ovanstående miljöfaktorer, allmänna intressen 
och översiktsplaner (ÖP) samt med hjälp av platsbesök, litteratur- och 
kartstudier därefter miljöbedömts.

I Borgholm kommuns översiktsplan fi nns inga störningskänsliga områ-
den defi nierade eller beskrivna. Däremot påtalas vikten av att utveckla 
natur- och kulturvärden för turismen, och att kommunen bör belysa 
ostördhet och rogivande upplevelser till gagn för både innevånare och 
besökare. 
I Mörbylånga kommuns översiktsplan framgår att Stora Alvaret, Ot-
tenby och Ölands södra udde hyser så stora natur- och kulturvärden att 
större exploateringar ej är möjliga. Mörbylånga kommun anser även att 
östra Ölands strandängar hyser så stora värden att de bör undantas från 
vindkraftsetableringar. Dels för värdet av att behålla tysta miljöer, dels 
för att området är klassat som riksintresse för naturvård. 

Efter Försvarsmaktens samrådsyttrande har ytterligare etablerings-
områden ansetts som olämpliga på grund av risk för störningar mot 
totalförsvarets radarsystem. Områdena ligger utmed Ölands östra kust 
där det är viktigast med full radartäckning.
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BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN
Nollalternativet

Om inte vindkraftsplanen antas kommer översiktsplanerna för 
Borgholms kommun (2002), översiktsplanen (2007) och riktlinjer för 
utbyggnad av vindkraftverk (2008) för Mörbylånga kommun att vara  
vägledande.

Kommunerna och länsstyrelsen kommer sannolikt även fortsättningsvis 
att handlägga ett stort antal tillståndsansökningar och anmälningar rö-
rande vindkraftsutbyggnaden på Öland. Dessa kan komma att generera 
vindkraft i stort sett på hela Öland, efter givna lämpliga skyddsavstånd 
till bostäder, vägar och elledningar. Enligt miljöbalkens särskilda 
hushållningsbestämmelser har utbyggnaden inom en grupp tidigare varit 
begränsad till 10 MW på Öland. Den gränsen är nu borttagen vilket 
innebär att äldre verk kan ersättas med större verk inom ett befi ntligt 
vindkraftsområde (Miljöprocessutredningen, SOU 2008:86) vilka då 
kan generera mer vindkraftsel men med samma antal verk.
      
I dagsläget har kommunerna ingen strategi för hur vindkraftsutbyggna-
den ska se ut och varje tillståndsansökan och anmälan behandlas för sig. 
Detta kan medföra att helhetsbilden går förlorad då gällande planer inte 
räcker till och att nya etableringar genomförs utan tillräckligt stöd i ÖP. 
Nollalternativet kan även försvåra ett effektivt nyttjande av vindkraften 
om verken inte placeras optimalt i landskapet. En spridd utbyggnad 
ockuperar mark vilket kan försvåra hushållning med mark- och vatten-
områden.  

Förstudien Ölandsvind används idag som ett arbetsmaterial vid 
ansökningar och anmälningar av vindkraftsetableringar i kommunerna. 
Dokumentet är dock inte heltäckande avseende natur- och kulturvärden, 
rekreationsvärden eller förankrad hos medborgarna eftersom det inte har 
genomgått den demokratiska process som framtagandet av en översikts-
plan medverkar till. 

Borgholms kommun har i sin översiktsplan (2002) valt att inte peka 
ut lämpliga områden för vindkraft utan redovisar i stället de krav man 
ställer för etablering av vindkraftverk. Nollalternativet innebär att 
befi ntliga vindkraftverk bibehålls tills de är uttjänta och att de efterhand 
ersätts med andra verk på samma plats. 

Enligt Mörbylånga kommuns översiktsplan (2007) skall vindkraft 
etableras inom mark- och vattenområden där vindkraft redan är etable-
rad och där det anses lämpligt. Nollalternativet innebär att områden med 
befi ntliga vindkraftverk och grupper av vindkraftverk bibehålls. När 
verken är uttjänta kan dessa efter prövning enligt gällande lagstiftning 
komma att bytas ut mot större verk eller verk med annan effektivare 
teknik.  Nyinkomna anmälningar eller ansökningar kommer att prövas 
enligt gällande översiktsplan och gällande lagstiftning. 
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PLANFÖRSLAGET
Områden där försvaret har synpunkter

I försvarsmaktens uppdrag ingår full radartäckning runt Sveriges kuster. 
Ett nytt radarsystem med högre krav av radartäckning håller enligt 
Schengenavtal på att byggas. En utbyggnad av vindkraften på Ölands 
ostkust kan komma att stå i konfl ikt med totalförsvarets intressen. 
Försvarsmakten har inget att erinra emot en utbyggnad inom följande 
områden Ryd-Rönnerum, Törnbotten, Skogsby, Kastlösa norra, 
Kastlösa södra, Albrunna norra och Ventlinge. 
Inom Stora Istad, Egby, Räpplinge och Gärdslösa är det möjligt att 
uppföra enstaka verk efter en särskild analys. 
Områden som står helt i konfl ikt med totalförsvarets intressen är Mell-
böda, Dyestad, Dörby, Ullevi och Grönhögen. 
Trots försvarsmaktens synpunkter på konfl iktfyllda områden kommer 
dessa att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen utifrån ingående 
natur- och kulturvärden samt värden för rekreation och det rörliga 
friluftslivet. Avsikten är att det inte kan uteslutas att framtida teknik 
möjliggör ett radarsystem med full täckning trots en etablering av 
vindkraftverk.

Uteslutna områden
Böda Kronopark, Persnäs-Hallnäs, Södvik och Albrunna södra har 
undantagits från vindkraftsetableringar. Bedömningen grundar sig på 
områdenas stora betydelse för det rörliga friluftslivet, turismen och för 
deras mycket höga natur- och kulturvärden. I samrådsförslaget pekades 
Persnäs-Hallnäs ut som ett föreslaget utbyggnadsområde. Inkomna 
yttrande och synpunkter vid samråd med Länsstyrelsen har föranlett 
ett nytt ställningstagande för området som nu bedöms som uteslutet 
för vindkraftsutbyggnad. I utställningsförslaget pekades Södvik ut som 
ett föreslaget utbyggnadsområde. Inkomna yttrande har föranlett ett 
nytt ställningstagande för området som nu bedöms som uteslutet för 
vindkraftsutbyggnad.
Hjärpestad bedöms inte heller vara lämpligt för en etablering eftersom 
området tillsammans med föreslagna områden Stora Istad och Egby 
totalt kommer dominera landskapsbilden.

Föreslagna områden
Nya verk föreslås etableras eller ersätta befi ntliga inom eller i angräns-
ning till utredningsområdena: Ryd-Rönnerum, Törnbotten, Kastlösa 
södra, Albrunna norra, Ventlinge och Skogsby. 
Nya verk föreslås etableras eller ersätta befi ntliga inom eller i an-
gränsning till utredningsområdena Stora Istad, Egby, Räpplinge och 
Gärdslösa efter särskild analys av försvarsmaktens intressen. 
Nya verk föreslås etableras eller ersätta befi ntliga inom eller i an-
gränsning till utredningsområdena Mellböda, Dyestad och Ullevi om 
framtida teknik möjliggör ett radarsystem med full teckning trots en 
etablering av vindkraftverk. 
De geografi sk avgränsade områdena bör inte ses som absoluta. En 
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lokalisering kan visa sig vara mer lämpad i nära anslutning till ett 
utpekat område istället för inom området. Därför bör lokaliseringar 
prövas utifrån platsens förutsättningar och satta riktvärden.

Alternativa områden 
Nya verk föreslås etableras i Kastlösa norra om en generationsväxling 
inte kommer till stånd i Kastlösa södra och om marken där återställs.
Nya verk föreslås etableras i Grönhögen om en generationsväxling 
inte kommer till stånd i Ventlinge och om marken där återställs och om 
framtida teknik möjliggör ett radarsystem med full teckning trots en 
etablering av vindkraftverk. Nya verk föreslås etableras i Dörby om en 
generationsväxling inte kommer till stånd i Ullevi och om marken där 
återställs och om framtida teknik möjliggör ett radarsystem med full 
täckning trots en etablering av vindkraftverk.
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RIKSINTRESSEN
Ett riksintresse är ett så kallat planeringsverktyg 
som ska vara vägledande vid prövning av 
mark- och vattenanvändning. Det är först 
i tillståndsprövningen i det enskilda fallet 
som riksintresset får en rättslig betydelse. 
En utbyggnad av vindkraften har bedömts 
mot övriga intressen som naturvård, 
kulturminnesvård, friluftsliv, försvarsmaktens 
och luftfartens intressen, 3 - 4 kap och 7 kap 
MB.

BEDÖMNING 
RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRDEN 
OCH ÖVRIGA NATURVÄRDEN
De föreslagna områdena nr 2 Mellböda, 
nr 5 Stora Istad, nr 10 Ryd-Rönnerum, 
nr 11 Dyestad, nr 12 Törnbotten, 
nr 13 Dörby, nr 16 Albrunna norra, 
nr 18 Ventlinge och alternativt område 
nr 19 Grönhögen ligger till viss eller stor del 
inom riksintresse för naturvården. 
 
Trots att fl era områden står helt eller delvis i 
konfl ikt med försvarsmaktens intressen bedöms 
områdena i dokumentet utifrån sina ingående 
naturvärden. 
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Nr 2. Mellböda (ca 34 ha) berör riksintresset 
Östra Ölands Strandängar (N66), Vattenområde 
utanför Ölands norra udde (N52) och ingår i 
länets naturmiljöprogram för strandängarna. 
Området är etablerat för vindkraft och de fem 
befi ntliga verken uppfördes år 2000. För ett 
optimalt nyttjande av natur- och markresurser 
föreslås en etablering av ytterligare verk i 
området. Etableringar inom tidigare exploate-
rade områden som Mellböda bedöms inte stå i 
konfl ikt med naturvårdens intressen. Däremot 
ska nya etableringar lokaliseras med hänsyn 
till kända höga naturvärden som utgörs av ett 
våtmarkskomplex (klass 2) i områdets sydligaste 
del. Nya lokaliseringar ska även visa hur ängs, 
betes-, och hagmarker med dokumenterade 
värden och rödlistade arter har beaktats.

Utredningsområdet ligger till stor del inom 
strandskyddat område, 200 - 300 meter. För 
åtgärder inom strandskyddat område ska dispens 
sökas eller behandlas i tillståndsansökan. 

Område nr 5 Stora Istad (ca 422 ha) består 
av ett öppet jordbrukslandskap med våtmarks-
områden. Området är etablerat för vindkraft 
och ytterligare vindkraftverk föreslås. Stora 
opåverkade områden som utgörs av skogs- och 
odlingslandskap har ett visst skydd enligt mil-
jöbalken 3 kap 2 §. Området är i dagsläget dock 
ianspråktaget av vindkraftsetableringar med fem 
verk. Etableringar i ett redan exploaterat område 
gör att andra opåverkade områden kan sparas, 
vilket gynnar hushållning med markresurser. Vid 
en prövning av en ny lokalisering i landskapet 
bör verkens placeringar visualiseras gentemot 
befi ntliga verk.

En vidare utbyggnad kan beröra Natura 2000-
området Petgärde träsk (enligt habitat och 
fågeldirektivet) som ligger ca 0,5 km öster om 
exploateringsområdets norra del. Flera ingående 
fågelarter är till stor del beroende av olika 
vattenmiljöer. Eftersom det fi nns fl era våt-
marksområden både inom och i angränsning till 
Stora Istad är det troligt att förekommande arter 
i Petgärde träsk även återfi nns i angränsande 
våtmarksområden.

Mellböda
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Böda

väg 136

0                              1                               2 km 

0                              1                               2 km 
Stora Istad

Stora Istad

Lilla Istad
väg 925



110 (141) Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till ÖP  MKB

Vindkraftverka ska placeras så att de inte bildar 
spärrlinjer för vare sig jagande eller fl yttande 
fåglar.

Nya etableringar i området ska visa att närlig-
gande Natura 2000-område, Petgärde träsk, 
inte påverkas på ett betydande sätt och att en 
gynnsam bevarandestatus gällande Petgärde 
träsks fågelliv med dess ingående arter kan 
upprätthållas.

Riksintresset Unnestad och Gillsby mosse 
(N123) norra delar, utgörs av två sammanhäng-
ande våtmarker. I utredningsområdets norra 
del utfördes en häckfågelinventering 2002. 
Där områdets fågelliv inte kartlagts ska vid ny 
lokalisering fågellivet kartläggas och eventuella 
rovfåglars födosökslokaler och häckningsplatser 
lokaliseras. Fågelinventeringar ska ske vid rätt 
tidpunkt. Äldre inventering bör värderas med 
avseende på aktualitet. I vissa fall kan det visa 
sig nödvändigt med nya kartläggningar. 

Närliggande småvatten och skogsområden kan 
gynna förekomst av fl addermöss på platsen. 
För att utesluta en negativ påverkan ska även 
förekomst av fl addermöss kartläggas vid nya 
etableringar. Nya lokaliseringar ska även visa 
hur våtmarker och sumpskogar samt ängs, betes- 
och hagmarker med dokumenterade värden har 
beaktats.

Utredningsområdet nr 7 Egby består av ett 
relativt öppet jordbrukslandskap med inslag 
av lövskogsområden. Området är etablerat för 
vindkraft, och i dagsläget fi nns fem uppförda 2 
MW verk och bedöms kunna hysa fl er verk.

På platsen fi nns inga utpekade riksintressen 
för naturvården. Närmast belägna riksintressen 
är Hörninge mosse (N67) i söder och Östra 
Ölands strandängar (N66) i öster. Ny etablering 
i området bedöms inte påverka riksintresseom-
råden negativt. Artrikedomen kan variera mellan 
olika platser inom området. Jordbruksmark har 
oftast ett fåtal arter medan naturmark hyser en 
större biologisk mångfald.

Egby

Egby
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En häckfågelinventering genomfördes 2008 i 
området (Krusell och Ekelund). Häckande röd-
listade arter som noterades i området var bland 
annat göktyta och kornknarr. När det gäller 
områdets rovfåglar noterades jagande ängshök 
samt häckande ormvråk. Häckfågelinvente-
ringen täcker dock inte hela utredningsområdet 
och nya etableringar kan kräva kompletteringar.

Närliggande skogsområden och småvatten kan 
gynna förekomst av fl addermöss på platsen. 
För att utesluta en negativ påverkan bör även 
förekomst av fl addermöss kartläggas vid nya 
lokaliseringar.

I område nr 8 Räpplinge kommer fyra 2 MW 
verk att uppföras. Närliggande Natura 2000-
områden Slottsalvaret och Borga hage bedöms 
inte påverkas av en vindkraftsutbyggnad. Inte 
heller riksintresse för naturvården Alvarmarker 
söder om Borgholm (N70) eller Kustädellövskog  
(N69) mellan Borgholm och Halltorp berörs 
i någon större utsträckning. Riksintresset 
Mittlandsområdet (N73) ligger strax söder om 
utredningsområdet. I angränsning till området 
fi nns ett rikt dokumenterat fågelliv. 

Närliggande dammar och skogsområden kan 
gynna förekomst av fl addermöss på platsen. 
Etableringar i området kan påverka intillig-
gande fågellokaler och fl addermöss. Fågellivet 
och fl addermusfaunan har i samband med 
aktuell anmälan inte kartlagts på platsen. Vid 
ytterligare etablering i området bör fågel- och 
fl addermusliv kartläggas och eventuella 
rovfåglars födosökslokaler och häckningsplatser 
lokaliseras. Vindkraftverk bör placeras så att de 
inte bildar spärrlinjer för vare sig jagande- eller 
fl yttande fåglar. 

I angränsning till utredningsområdet fi nns 
nyckelbiotoper och utpekade naturvärden 
(Skogsstyrelsen) som lövängsrester och 
lövskogslundar. Naturvärdesobjekten utgörs av 
mindre ädellövskogar. Andra ingående doku-
menterade naturvärden är ängs- och betesmarker 
(Jordbruksverket, TUVA). Naturvärdesobjekt 
kan ses som ett komplement till nyckelbiotoper 

Räpplinge

Räpplinge
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och kan ibland överbrygga stora avstånd mellan 
nyckelbiotoperna. För att på lång sikt bevara och 
bygga upp förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden i den svenska skogen är även na-
turvärdesobjekt av mycket stor betydelse. Ingen 
lokalisering bör ske inom vare sig en utpekad 
nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt. I området 
fi nns ett fl ertal rödlistade arter dokumenterade.

Räpplinge ligger inom skyddsområde för 
ytvatten. Området kan bitvis vara mycket sankt. 
Vid markanläggningar och vägdragningar kan 
grundvatten behöva pumpas bort vilket kan 
påverka grundvattnet eller medföra förändringar 
av grundvattensituationen. Schaktningsarbeten, 
vägdragningar och grundläggningar kan påverka 
grundvattnets kvantitet och kvalitet negativt. 
Försiktighet ska iakttas vid all markberedning 
så att olyckor och läckage av förorenade ämnen 
kan undvikas. 

Kraftledningen som sträcker sig genom områ-
dena ska beaktas vid en lokalisering.

Inom område nr 9 Gärdslösa fi nns en etablerad 
vindkraftsgrupp om fem 2 MW verk. 
Gärdslösa ligger mellan två riksintresseområden 
för naturmiljön, Ölands östra strandängar (N66) 
i öster och Mittlandet (N73) i väster. Påverkan 
på platsen bedöms bli liten eftersom utbyggna-
den till stor del är lokaliserad till jordbruksmark 
som oftast har en lägre diversitet än naturmark 
som hyser en större biologisk mångfald. 

Gärdslösa ligger nära riksintresset Mittlandet 
(N73) som är en fågellokal av stor betydelse. 
Etablering i området kan påverka fågellivet 
negativt. I skogsområden och områden där det 
fi nns småvatten kan man även förvänta sig att 
det fi nns fl addermöss. Fågellivet och fl adder-
musfaunan har i samband med uppförandet inte 
kartlagts. Hos fåglar varierar störningseffekterna 
mellan olika arter, sannolikt blir den största 
effekten att fåglar avstår att nyttja exploaterade 
områden. Rovfåglar och fl addermöss kan påver-
kas mer negativt. 
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Nya etableringar bedöms endast påverka 
platsens naturvärden i mindre omfattning. Dock 
krävs en kartläggning av fågel- och fl addermus-
faunan. 

Utredningsområdet nr 10 Ryd-Rönnerum (ca 
80 ha) ingår i båda kommunerna men ligger till 
största delen i Mörbylånga kommun. Bygglov 
har givits och 5 verk är uppförda. Området 
kan eventuellt vara aktuellt för ytterligare 
etableringar. En noggrann utredning bör föregå 
ytterligare etableringar i området med hänsyn 
till riksintresset för naturvård Mittlandsområdet 
(N73). Felaktigt placerade verk bedöms 
kunna skada riksintresset då artrikedomen i 
skogliga partier är stor. En vidare etablering 
bör ske i öppen åkermark. Närliggande Natura 
2000-områden och naturreservat Isgärde och 
Rönnerum-Abbantorp bedöms inte påverkas av 
en vidare utbyggnad. Länets naturmiljöprogram 
Rällafältet (N24) klass 2 bedöms inte påverkas. 
Däremot Mittlandsskogen (N26) klass 1 bedöms 
som ovanstående riksintresse då dessa i stort 
delar gräns. 
Hänsyn bör tas om etableringen sker inom 
naturvårdsområdet där avverkning av lövskogs-
avsnitt kan komma i konfl ikt med de höga 
naturvärdena. 

I norr ligger vattenskyddsområdet Rälla vatten-
skyddsområde, vilket innebär att en etablering 
skall ske med stor försiktighet för att undvika 
olyckor och läckage av förorenade ämnen i 
skyddsområdet.
Schaktningsarbeten, vägdragningar och grund-
läggningar kan påverka grundvattnets kvantitet 
och kvalitet negativt.
Försiktighet bör iakttas vid all markberedning. 

Vid en vidare etablering ska hänsyn tas till 
rödlistade arter och de nyckelbiotoper som fi nns 
inom och i anslutning till området. 

nr 10 Ryd-Rönnerum

Stora Rör
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Inom området nr 11 Dyestad fi nns planer på 
att uppföra fem 2 MW verk. Lokaliseringspröv-
ningar har skett i samband med beviljat bygglov 
och anmälan enligt miljöbalken. 

Riksintresset Mittlandet (N73) sträcker 
sig in i utredningsområdet norra del. Inom 
utredningsområdets norra delar fi nns mindre 
skogsområden som klassats som nyckelbiotoper. 
Ingående biotoper beskrivs som lövskogslundar 
och lövskogsrester. Nyckelbiotoper har höga 
naturvärden och är oftast små till storlek varför 
en lokalisering i ett sådant område kan få stora 
konsekvenser på livsmiljön och ingående arter. 
Ingen lokalisering bör ske inom en utpekad 
nyckelbiotop. 

Mittlandet är en fågellokal av stor betydelse 
för fågelfaunan. I skogsområden och områden 
där det fi nns småvatten kan man även förvänta 
sig att det fi nns fl addermöss. En etablering kan 
komma att påverka fåglar och fl addermöss, som 
är knutna till skogsområdet, negativt. Jagande 
rovfåglar och fl addermöss är de som är mest 
känsliga för vindkraftverkens rotorblad. Fågel-
livet och fl addermusfaunan har i samband med 
aktuell anmälan inte kartlagts på platsen. 

Påverkan på höga naturvärden undviks i den 
mån vindkraftverken är placerade på odlings-
mark i områdets mer öppna delar. Jordbruks-
mark har oftast ett fåtal arter medan naturmark 
hyser en större biologisk mångfald. Påverkan på 
jordbruksmarken bedöms bli ringa. 

Nr 12 Törnbotten (ca 107 ha) en detaljplan för 
tre verk håller på att upprättas.
Området ligger inom riksintresset Mittlands-
området (N73) som i stort delar gräns med 
naturmiljöprogrammet Mittlandsskogen (N26).
Bedömningen är att en etablering kan komma 
tillstånd om hänsyn tas till riksintresset. Minst 
känsligt för en etablering är de öppnare delarna 
av området. Träd och viktiga biotoper kan 
komma till skada i skogligare miljöer.

En etablering på platsen kan också komma 
att beröra delar av det yttre vattenskyddsom-Törnbotten

Arontorp

Björnhovda

väg 136
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rådet för Tveta vattentäkt. Schaktningsarbete, 
vägdragning och grundläggning kan påverka 
grundvattnets kvantitet och kvalitet negativt. 
Försiktighet bör iakttas vid all markberedning. 
En etablering skall ske med stor försiktighet för 
att undvika olyckor och läckage av förorenade 
ämnen i skyddsområdet.

I närområdet återfi nns Natura 2000-området 
Hönstorp. Länsstyrelsen har påbörjat förhand-
lingar med markägarna för att bilda natur-
reservat Hönstorp (Länsstyrelsen i Kalmar län, 
2008-08-13). 

Många av de hotade arterna som återfunnits i 
området är hävdberoende.
Området hyser ett stort antal rödlistade organis-
mer och bland artgrupperna utmärker sig särskilt 
svamparna, men även kärlväxter och fåglar bör 
anses som prioriterade i området.

Enligt förslag till föreskrifter för naturreservatet 
är det förbjudet att inom reservatet uppföra an-
läggning och anlägga väg eller parkeringsplats, 
uppföra vindkraftverk och anlägga luft- eller 
markledningsgata med tillhörande ledning.

Inom och i anslutning till utredningsområdet 
fi nns även sumpskog och ädellövskog.
Om lokaliseringen av vindkraftverk hålls till 
befi ntliga åkerarealer inom området bedöms en 
etablering vara möjlig utan större påverkan på 
ovannämnda naturvårdsintressen.

Nr 21 Ullevi (ca 146 ha) berör utkanterna av 
riksintresset Mittlandsområdet (N73) riks-
intressets gränser sammanfaller i stort med 
naturmiljöprogrammet Mittlandskogen (N26). 
En etablering bedöms inte påverka riksintresset 
eller programmet negativt. 

Till största delar består utredningsområdet 
av åkerlandskap med biotopskydd i form av 
åkerholmar och stenmurar, påverkan på dessa 
kan ske i uppförandeskedet då stora tunga 
komponenter behöver forslas på små åkervägar. 
I dessa fall kan stenmurar behöva rivas och 
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växtridåer beskäras. Framtida etablering ska 
lokaliseras så att så liten del som möjligt av 
ovanstående biotopskydd påverkas. En plan 
om hur återställning/restaurering av eventuellt 
berörda biotopskydd ska ske, bör presenteras 
innan ny etablering.

I öster gränsar området till Gårdby sandstäpp 
(N75) som är riksintresse för naturvård och na-
tura 2000-område. Gårdby sandstäpp är Ölands 
största sammanhängande sandstäppslokal och 
naturtypen är starkt hotad. Vid en eventuell 
etablering av vindkraft inom utredningsområdet 
är det viktigt att säkerställa att området som 
utgörs av Gårdby sandstäpp ej påverkas genom 
exempelvis vägdragningar eller liknande.

I de skogliga partierna i utredningsområdets mitt 
fi nns mindre partier med sumpskog och nyckel-
biotop i form av ädellövnaturskog. Naturvärdena 
i dessa partier bedöms dock inte påverkas om 
etablering sker på befi ntliga åkerarealer. 

En etablering av vindkraftverk på befi ntliga 
åkerarealer bedöms kunna komma till stånd utan 
någon större påverkan på områdets naturvårdsin-
tressen. 

Området nr 20 Skogsby (ca 7 ha) tangerar i 
sydväst riksintresse för naturvård Stora Alvaret 
(N78) och i öster Mittlandsområdet (N73) 
därmed också länets naturvårdsplaner Mittlands-
skogen (N26) och Stora Alvaret (N7) och Natura 
2000-området Stora Alvaret
Öster om utredningsområdet fi nns en nyck-
elbiotop i form av sekundär ädellövskog och 
sumpskog.

Den föreslagna etablering av mindre testverk 
i utredningsområdet Skogsby bedöms inte 
påverka berörda naturvärden och riksintressen 
negativt.

Skogsby

Eriksöre
Kalkstad

SkogsbyRunsbäck
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Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat 
med 16 stycken verk med en total effekt på 10 
MW och en totalhöjd på ca 60 meter. 
Vid ett generationsskifte kan nya verk komma 
att bli mer än dubbelt så höga som de befi ntliga.

Område bedöms besitta höga naturvärden och 
ligger inom riksintresset och länets naturmil-
jöprogram Eckelsudde (N23) som sträcker sig 
norrut längs kusten och här berör områdets 
västra delar. 
Ett generationsskifte bedöms inte påtagligt 
beröra riksintresset men för att minimera 
riskerna bör vindkraftverk inte uppföras närmare 
strandlinjen än 300 meter.

Strax söder om utredningsområdet ligger Natura 
2000-området Eckelsudde med en koncentrerad 
förekomst av både häckande och rastande änder, 
gäss och vadare.
Vattenområdet utanför hyser Ölands största 
koloni av knubbsäl 
Ett generationsskifte bedöms kunna komma 
tillstånd utan att negativ påverkan sker på fågel- 
och sällivet. Dock får vindkraftverk inte bilda 
spärrlinjer för jagande och fl yttande fåglar.

Området berör landskapsbildskyddet enligt 19 § 
NVL i sin tidigare lydelse. 
Ett generationsskifte på platsen bedöms kunna 
ske utan att dokumenterade naturvärden så som 
rödlistade arter och förekomsten av sumpskogar 
påverkas negativt.

Nr 16 Albrunna norra (ca 230 ha) utgörs av ett 
skiftande landskap bestående av odlad åker, kal 
kalksten, ett vattenfyllt stenbrott och skogspar-
tier. I norr och söder berör området riksintresset 
Stora Alvaret (N22) tillika Natura 2000-område 
enligt habitat- och fågeldirektivet. I områdets 
östra och södra gräns ligger Naturreservaten 
Stormaren och Albrunna. Båda ingår i riksintres-
set och bedöms som en del av detta.

Enligt fågeldirektivet hyser Stora Alvaret 
bevarandevärda arter som svarthakedopping, 
ängshök, stenfalk, trana, ljungpipare, brushane 
och höksångare. Röjning av igenväxningsve-
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getation är ett viktigt inslag i skötseln. I rikkärr 
och fuktängar får inte vattenkemin påverkas 
negativt, till exempel genom dikning. 
För att minimera riskerna för störningar på 
fågellivet skall, där detta ej gjorts, fågellivet 
kartläggas och eventuella skyddsvärda arters 
födosökslokaler och häckningsplatser loka-
liseras. Fågelinventeringar skall ske vid rätt 
tidpunkt. Vindkraftverk får inte bilda spärrlinjer 
för jagande och fl yttande fåglar.
En etablering av vindkraftverk kan påverka 
hydrologin genom sprängning eller djupborrning 
samt framförande av motorfordon i vattenmil-
jöer. På naturtyper med inget eller tunt jordlager 
kan framförande av motorfordon utanför befi nt-
liga vägar medföra risk för markslitage. 

Inom området fi nns riksintresse för ämnen och 
material. En etablering av vindkraft bedöms inte 
påverka möjligheten till fortsatt kalkbrytning. 

Området berör landskapsbildskyddet enligt 19 § 
NVL i sin tidigare lydelse. 
Påverkan på riksintresset och områdets naturvär-
den bedöms kunna minimeras om etablering av 
verk främst ske på åkerarealer och redan störd 
mark inom området. 

Där odlad åkermark möter riksintresset Stora 
Alvaret (N22) ligger nr 18 Ventlinge (ca 62 
ha), en etablering om 5 verk med en total effekt 
på 1,13 MW och en totalhöjd på ca 40 meter, 
som följer gränsen mellan åkerlandskapet och 
alvaret.
Vid ett generationsskifte kan nya verk komma 
att bli från dubbelt så höga till tre gånger så höga 
som de befi ntliga.

Området berör även Natura 2000-området och 
länets kulturmiljöprogram Stora Alvaret (N22) 
För att minimera riskerna för störningar på 
fågellivet skall, där detta ej gjorts, fågellivet 
kartläggas och eventuella skyddsvärda arters 
födosökslokaler och häckningsplatser loka-
liseras. Fågelinventeringar skall ske vid rätt 
tidpunkt. Vindkraftverk får inte bilda spärrlinjer 
för jagande och fl yttande fåglar.
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Området berör landskapsbildskyddet enligt 19 § 
NVL i sin tidigare lydelse. 
En etablering bedöms kunna komma till stånd 
utan att påtaglig beröra riksintresset eller 
områdets kända naturvärden om lokaliseringen 
av vindkraftverk sker på åkerarealer och redan 
störd mark i området.

Det alternativa området nr 13 Dörby (ca 64 ha) 
berör utkanterna av riksintresset Mittlandsområ-
det (N73) riksintressets gränser sammanfaller i 
stort med naturmiljöprogrammet Mittlandskogen 
(N26). En etablering bedöms inte påverka 
riksintresset eller programmet negativt. 
Till största delar består utredningsområdet av 
åkerlandskap med biotopskydd i form av åker-
holmar och stenmurar, påverkan på dessa kan 
ske i uppförandeskedet då stora tunga kompo-
nenter behöver forslas på små åkervägar. I dessa 
fall kan stenmurar behöva rivas och växtridåer 
beskäras. En plan om hur en uppbyggnad ska 
ske bör presenteras.

Ny etablering ska lokaliseras med hänsyn till 
kända höga naturvärden som utgörs av rödlis-
tade arter och nyckelbiotoper. 

I öster gränsar området till skyddsområdet 
för vattentäkten i Gårdby vilket innebär att en 
etablering skall ske med stor försiktighet för 
att undvika olyckor och läckage av förorenade 
ämnen i skyddsområdet. Schaktningsarbete, 
vägdragning och grundläggning kan påverka 
grundvattnets kvantitet och kvalitet negativt. 
Försiktighet bör iakttas vid all markberedning. 

En etablering av vindkraftverk på befi ntliga 
åkerarealer bedöms kunna komma till stånd utan 
någon större påverkan på områdets naturvårds-
intressen. Om både Ullevi och Dörby etableras 
bedöms dock påverkan på befi ntliga naturvärden 
bli betydande. 
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Det alternativa utredningsområdet nr 14 
Kastlösa norra skall ses som ett alternativ till 
Kastlösa södra. Området sträcker sig över båda 
sidorna av väg 942 och kännetecknas av ett för 
Öland relativt storskaligt lantbruk. 

Till viss del berörs länets naturvårdsprogram 
Sjömarker vid Risinge (N12) som hyser ett 
mycket artrikt fågelliv.  För att minimera ris-
kerna för störningar på fågellivet skall, där detta 
ej gjorts, fågellivet kartläggas och eventuella 
skyddsvärda arters födosökslokaler och häck-
ningsplatser lokaliseras. Fågelinventeringar skall 
ske vid rätt tidpunkt. Vindkraftverk får inte bilda 
spärrlinjer för jagande och fl yttande fåglar.

Inom området fi nns måttliga till stora uttag av 
grundvatten. Schaktningsarbete, vägdragning 
och grundläggning kan påverka grundvattnets 
kvantitet och kvalitet negativt. Försiktighet bör 
iakttas vid all markberedning. En etablering 
skall ske med stor försiktighet för att undvika 
olyckor och läckage av förorenade ämnen.

Området berör landskapsbildskyddet enligt 19 § 
NVL i sin tidigare lydelse. 
En etablering på platsen bedöms kunna ske utan 
att dokumenterade naturvärden så som rödlistade 
arter och nyckelbiotoper påverkas negativt. 
Om både Kastlösa norra och Kastlösa södra 
etableras bedöms dock påverkan på befi ntliga 
naturvärden, främst fågellivet bli betydande. 

Inom det andra alternativa utredningsområdet, 
nr 19 Grönhögen, fi nns en etablerad vindkrafts-
park med total effekt på 1,8 MW och verken 
har en totalhöjd på ca 45 meter. Området ska 
ses som ett alternativ till Ventlinge. Vid ett 
generationsskifte kan nya verk komma att bli 
från dubbelt så höga till tre gånger så höga som 
de befi ntliga.

Området ligger till stora delar inom riksintresset, 
Natura 2000-området och länets naturmiljö-
program Stora Alvaret. Strax söder om området 
ligger Ottenby, utpekat både som riksintresse 
och Natura 2000-område på grund av den stora 
rikedomen av såväl häckande som rastande 
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fågelarter av vilka fl era är hotade. Sjömarkerna 
utgör en av de viktigaste lokalerna i Europa 
för rastande arktiska and- och vadarfåglar. 
Dessutom fi nns en stor mängd hotade svampar, 
växter och insekter. 
I sydväst ligger naturmiljöprogrammet 
Sjömarker vid Parboäng (N26) klass 2 med ett 
dokumenterat rikt fågelliv.
För att minimera riskerna för störningar på 
fågellivet skall, där detta ej gjorts, fågellivet 
kartläggas och eventuella skyddsvärda arters 
födosökslokaler och häckningsplatser loka-
liseras. Fågelinventeringar skall ske vid rätt 
tidpunkt. Vindkraftverk får inte bilda spärrlinjer 
för jagande och fl yttande fåglar.

Området berör landskapsbildskyddet enligt 19 § 
NVL i sin tidigare lydelse, rödlistade arter och 
sumpskogar. 
En etablering på platsen bedöms kunna ske utan 
att dokumenterade naturvärden så som rödlistade 
arter och sumpskogar påverkas negativt. 
Om både Ventlinge och Grönhögen etableras 
bedöms dock påverkan på befi ntliga naturvär-
den, främst fågellivet bli betydande. 

Teckenförklaring till kartor för delområden 
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