
Bilaga C3 Miljökonsekvenser i Natura 2000-områden.  

 Det finns fyra Natura 2000-områden i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken (se 

figur 1).  

 
Figur 1 Natura2000 områden i omgivningen till Vindpark Marviken. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

Natura2000-områden är:  

 

1 Bråviken yttre, Natura 2000 enligt fågel- och habitatdirektiven   

 

2. Bråxvik, Natura 2000 enligt habitatdirektivet  

 

3. Ramnö och Utsättersfjärden Natura 2000 enligt habitatdirektivet  

 

4. Jonsberg, Natura 2000 enligt habitatdirektivet  
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Bråviken yttre 

Projektområdet för vindpark Marviken gränsar till Natura 2000-området Bråviken yttre och 

går till en ytterst liten del även in i detta. Det beror på att det finns två grynnor där som är 

mycket lämpliga lokaliseringsplatser för vindkraftverk. Gränsen för de skyddade områdena är 

dragna utifrån de fastighetsgränser som finns till sjöss, de är alltså inte dragna direkt utifrån 

skyddsvärden. Därför kan ett intrång på högst 100 meter om ett verk byggs på 

Stenskärshällan.  

 

Bråviken yttre är Natura 2000-område enligt både fågel-, art- och habitatdirektiven.  

Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som finns i området ska 

bevaras långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till att upprätthålla s.k. gynnsam 

bevarandestatus för respektive naturtyp och art inom sin biogeografiska region.  

 

Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet: 

 

 Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 Gråsäl Halichoerus grypus 

 

Ingående arter enligt fågeldirektivet: 

 

 Fiskgjuse Pandion haliaetus 

 Fisktärna Sterna hirundo 

 Orre Tetrao tetrix tetrix 

 Silvertärna Sterna paradisaea 

 Spillkråka Dryocopus martius 

 Törnskata Lanius collurio 

 

Ingen av de ingående naturtyperna påverkas. Av arterna är det gråsäl, fiskgjuse samt fisk- och 

silvertärna som skulle kunna påverkas av vindkraftverk. De andra fågelarterna flyger i regel 

inte över sjön.  

 

 Gråsäl och vikare 
Förekomst av gråsäl och vikare inom och i anslutning till projektområdet undersöktes av 

Torkel Lundberg i april 2012.  Närmaste gråsälskolonier finns på Svartbådan, Källskären m.fl. 

som ligger 1-2 mil nordost och öster om projektområdet. Traditionellt har gråsäl funnits vid 

Penningskären, men idag är Penningskären förmodligen sältomma större delen av året. 

Avståndet till penningskären är cirka 8 kilometer. Enstaka gråsälar rör sig invid befintliga 

fiskodlingar vid Bosöfjärden, som dock ligger utanför Natura2000-området. Inga vikare 

observerades.  

 

Gråsäl och vikare kommer inte att påverkas av vindkraftsparken. De undersökningar som 

gjort i andra områden med riklig sälförekomst (Bockstigen på Gotland, Nysted i Danmark) 

har visat att sälar flyttar från projektområdet under byggfasen men återvänder när verken 

tagits i drift (se figur 2).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Gråsälar vid Bockstigens vindpark utanför Näsudden på Gotland.  

 

Fiskgjuse 

 

Ingen fiskgjuse har observerat vid de inventeringar och undersökningar som har gjorts och 

tycks inte förekomma i anslutning till projektområdet eller i skärgården utanför.  

 

Fisk- och silvertärna 

 

Fisk- och silvertärna förekommer tämligen rikligt i Bråviken yttre Natura 2000-område, och 

även kring de platser som kan bli aktuella för vindkraftverk. De flyger dock sällan på en höjd 

där de kan skadas av vindkraftverkens rotorer. Det finns också forskning som visar att tärnor 

kan häcka nära stora grupper av vindkraftverk utan att kollisioner orsakar problem.  

 

 



Bråxvik 

Natura 2000-området Bråxvik ligger 3 km från Vindpark Marvikens projektområde. Enligt 

den preliminära skötselplanen från 2005 ingår följande naturtyper enligt art- och 

habitatdirektivet: 

 

 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ  

 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ  

 Havsstrandängar av Östersjötyp  

 Västlig taiga  
 

Följande arter ska bevaras enligt fågeldirektivet: 

 Grönbena Tringa glareola  

 Trana Grus grus  

 

Naturtyperna påverkas inte av vindparken. Grönbenan flyger inte ut i skärgården. Tranor kan 

förstås ge sig ut på flygturer, men det finns inga födosöksområden för trana där.  

 

Ramnö och Utsättersfjärden  

 

Natura 2000 området Ramnö och Utsättersfjärden gränsar till Vindpark Marvikens 

projektområde, men avståndet till närmaste vindkraftverk är mellan 600 meter och 1 km. 

Enligt bevarandeplanen från 2007 ingår följande naturtyper enligt art- och habitatdirektivet: 

 

 Laguner  

 Havsstrandängar av Östersjötyp  

 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen  

 Trädklädda betesmarker  

 

Inga arter är noterade enligt art- och habitatdirektivet och området är inte utpekat enligt 

Fågeldirektivet.  

 

Naturtyperna påverkas inte av vindparken. För att transportera vindkraftverken till Stapeln 

används befintliga (men delvis förstärkta) vägar förbi Natura2000-området. De nya stickvägar 

som byggs kommer inte att påverka dessa naturtyper heller.     

Jonsberg 

Natura 2000-området Jonsberg ligger 500 meter från Vindpark Marvikens projektområde, 

men avståndet till närmaste vindkraftverk uppgår till 1 km. Enligt bevarandeplanen från 2007 

ingår följande naturtyper enligt art- och habitatdirektivet: 

 

 Havsstrandängar av Östersjötyp  

 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen  

 Fuktängar med blåtåtel eller starr  

 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor  

 Trädklädda betesmarker 

 

Inga arter är noterade enligt art- och habitatdirektivet  

 



Ingående arter enligt fågeldirektivet 

 Törnskata Lanius collurio 

 

Naturtyperna påverkas inte av vindparken. Törnskatan rör sig inte på sådana höjder att den 

kan påverkas. För att transportera vindkraftverken till Stapeln används befintliga (men delvis 

förstärkta) vägar förbi Natura2000-området. De nya stickvägar som byggs kommer inte att 

dras över detta område och inte heller påverka dessa naturtyper.     

Slutsats 

 

Ingen av de naturtyper eller arter som skyddas av Habitat-, Art- eller fågeldirektivet riskerar 

att vållas påtaglig skada från de två vindkraftverk som eventuellt kan byggas 50-100 meter 

innanför gränsen till Natura 2000-området Bråviken yttre. Även övriga vindkraftverk i 

Vindpark Marviken kan byggas utan komma i konflikt med något av dessa direktiv.  

 

Havsörn finns inte med i förteckningen, men är en rödlistad fågelart som förekommer i detta 

område. Förekomst och flygvägar för havsörnar har kartlagts, och redovisas i andra 

(hemligstämplade) bilagor till MKBn.  

 

Här kan dock nämnas att bolaget erbjudit sig att använda det tekniska systemet dtBird, som 

förebygger kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk, inte bara stora fåglar som örnar, utan 

även de arter som finns på listorna ovan, samt sträckande fågel.   

 

 


