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Synpunkter på remissversion av 
”Nya gotländska klimat- och energimål” 
 
 
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del av rubricerat ärende och redovisar här 
föreningens synpunkter. Vi vill även hänvisa till det brev som skickats till Länsstyrelsen m.fl. 
2011-09-05 angående den planerade stamnätsförbindelsen (Bilaga 1).   
 
 
Allmänt 
Vi ser positivt på att ha en hög ambitionsnivå gällande mål för att effektivisera 
energianvändning liksom att energi i större utsträckning kommer från förnybar produktion. Vi 
har ingen uppfattning kring dessa delar i detalj men vill betona att vad beträffar planering av 
övergång till olika slag av energiproduktion som har lägre utsläppsgrad än de fossila, 
samtidigt kan leda till etablering av industrier som innebär negativ påverkan på miljö och 
natur. Vid utredning och planering av energimål måste dessa delar utredas och sådana 
aspekter vägas in. Vi ser inte att denna fråga behandlas på ett tillfredsställande sätt i förslaget 
till energimål för Gotlands län 2012 – 2020, vilket också påverkat resultatet av vilka mål som 
sätts. En slutlig version måste inkludera en sådan analys och baseras på resultatet av denna. 
Det är viktigt att en strategi inte skapar mål som direkt eller indirekt motverkar andra miljömål 
eller strider mot lagar, regler, konventioner, målsättningar och policyer. Det räcker således 
inte med att skriva att det ska tas hänsyn till andra mål, som Biologisk mångfald.  
 
Angående energikällor så behandlar vi endast vindkraften här, eftersom det är den 
energiproduktion som sker i störst skala och för vilken det finns en storskalig plan för 
utbyggnad. Givetvis finns effekter från annan energiproduktion, även miljövänlig och förnybar, 
som måste beaktas vid eventuell introduktion eller utbyggnad. 
 
 
Vindkraft 
Här redovisar vi några punkter. Det finns många fler aspekter som ska belysas och vägas in, 
men vi återkommer till det i en fortsatt process innan energimålen fastställs.  
 
I förslaget hänvisas till det regionala målet för vindkraft (Bygg Gotland – översiktsplan för 
Gotlands kommun 2010–2025). Vi menar att det är ett grundfel eftersom denna plan inte 
utrett eller tagit hänsyn till naturvärden och friluftsliv i målet för vindkraftsutbyggnaden.  
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Vi anser att kriterier för utformningen av målen saknar en betydelsefull del, nämligen att 
målen inte ska leda till att andra miljömål försvåras eller omöjliggörs.  
 
Länsstyrelsen uppskattar att vindkraftsproduktionen år 2020 uppgår till 1750 GWh (idag ca 
225 GWh). Hur kan Länsstyrelsen utarbeta ett sådant mål om det inte gjorts en ordentlig 
analys av möjligheterna att genomföra en så storskalig utbyggnad? Länsstyrelsen har 
naturvårdsansvar och kan därmed inte utgå från vad vindkraftsbolag eller Regionpolitiker 
tycker. Länsstyrelsen måste själva, oberoende, utreda frågan och då utgå från andra aspekter 
än enbart skyddsavstånd från bostäder och vindförhållanden. Det måste även göras en 
analys kring den totala påverkan på Gotland, alltså inte separera varje enskilt projekt vid 
konsekvensbedömning, utan bedöma den kumulativa påverkan av en total utbyggnad.   
 
I förslaget står att myndigheterna har ansvar att inhämta och sprida kunskap kring förnybar 
energi och effekter av användande av fossil energi. Vi är tveksamma till om detta kommer att 
ske på ett allsidigt och bra sätt. Erfarenheterna av Länsstyrelsens hantering av 
vindkraftsärenden visar att myndigheten inte har tillräcklig kunskap kring vindkraftens 
påverkan på natur- och fågelvärden, negligerat naturhänsyn och inte varit beredd att inhämta 
sådan kunskap. Det finns därmed en risk att detta i praktiken kommer att bli ensidigt.  
 
Målen berör natur och själva syftet uppges vara miljöförbättringar. I stora delar är rapporten 
bra men den brister ordentligt i vindkraftsdelen vilket Länsstyrelsen borde åtgärda. Delarna 
om vindkraft måste omarbetas så att energimålen utformas med hänsyn till naturskydd och 
andra miljömål.  
 
GOF deltar gärna i en diskussion kring möjligheterna för vindkraftsutbyggnad på Gotland och 
föreningen bistår gärna med kunskap. 
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Gotlands Ornitologiska Förenings vindkraftpolicy:  
http://www.blacku.se/Vindkraft_policy.pdf 
 
Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftspolicy:  
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/sofs-vindkraftspolicy/ 
 
 
Bilaga 1. Brev till Länsstyrelsen och Region Gotland. 
 


