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      ert dnr 2009/952
  

   
 
 Svenska Kraftnät 
 Att. Helene Boström 
 Box 1200 
 172 24 Sundbyberg 
 
Yttrande över förstudie om planerad stamnätsförbindelse mellan Gotland 
och fastlandet 
 
Naturskyddsföreningen Gotland lämnar här synpunkter på förstudien av den planerade 
stamnätsförbindelsen mellan Gotland och fastlandet. 

 
Vi finner det mycket märkligt att staten vill satsa så stora resurser på en ny kabel med motivet att 
det möjliggör fortsatt vindkraftsutbyggnad på Gotland när man kan göra samma utbyggnad på 
fastlandet utan att behöva investera i en dyr kabel. Om kabeln är på plats så går det antagligen inte 
att hindra en massiv exploatering på och runt Gotland. Naturskyddsföreningen Gotland anser att 
man först ska göra en allsidig planering av möjlig lokalisering av vindkraft innan man beslutar om 
en kabel. Med stöd av ovanstående resonemang kräver vi att det, vid miljöprövningen av kabeln 
med anslutningar, måste ingå en analys över de sekundära miljöeffekter som uppstår på grund av 
den massiva vindkraftsutbyggnad på Gotland med omgivande vatten som kabeln kommer att 
generera. 
 
Naturskyddsföreningen Gotland anser att det inte är tillräckligt utrett hur konsekvenserna blir för 
natur- och kulturmiljön om vindkraften byggs ut på Gotland. Föreningen har för egen del 
presenterat en karta med stoppområden för vindkraftsutbyggnad, men denna karta har inte fått 
tillräcklig uppmärksamhet i planeringsarbetet för vindkraftsutbyggnaden. Den pågående 
utbyggnaden av vindkraft på ön karakteriseras av godtycke i planeringen och ”klondaikstämning” 
och inte av god samhällsplanering. Den redovisning som finns i Översiktsplanen för 
Gotlandskommun 2010 innebär, som föreningen ser det, ett stort hot mot Gotlands natur- och 
kulturmiljövärden.  
 
Naturskyddsföreningen menar att det går att bygga ut vindkraften, men att lokaliseringarna inte kan 
överlåtas till marknadskrafterna, utan måste planeras på ett mer ansvarsfullt sätt med syfte att 
förhindra skador på känslig natur-/kulturmiljö och förstöra upplevelsen av det särpräglade 
gotländska landskapet. I översiktsplanen har man i huvudsak bara framhållit vindförhållanden och 
avstånd till bostäder, men inte tagit hänsyn till regelsystemet för skydd av natur. Vindkraftsbolagen 
har i olika sammanhang hävdat att man kan bygga ut ännu mer än vad översiktsplanen tagit med. 
 
Naturskyddsföreningen menar att vindkraftsutbyggnad ska ses som vilken industrietablering som 
helst och vara underkastad likartad prövning. Det är oansvarigt att inte anpassa utbyggnad till den 
gotländska landskapsbilden. Vidare måste man ta hänsyn till de många flyttande fågelstråk som 
passerar och överkorsar Gotland. Gotland har världens tätaste kungsörnstam och många havsörnar. 
Det flyttar också fladdermöss över ön. Gotland har värdefulla naturtyper som t ex skogsklätt alvar. 
37 % av jordens alvar finns på Gotland. 
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Dragningen på fastlandssidan kan också orsaka naturskador om man väljer Misterhult syd. Det 
ligger nära ett tänkt naturreservat och en våtmark med höga fågelvärden, dessutom kan det bli 
aktuellt med en avverkning av skog i en nyckelbiotop. Alternativ dragning måste undersökas. 
 
När det gäller kablarna på havsbotten bedömer vi att de sannolikt inte orsakar några större problem 
för djurliv och havsmiljön. Inte heller anläggning och station på Gotland bedömer vi medför någon 
större påverkan.  
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