
 
 
 
Yttrande angående Lapplands Krafts vindkraftprojekt Kuusivaara 
 
Naturskyddsföreningen i Kirunakretsen och Norrbottens län har tagit del av det 
samrådsunderlag som funnits tillgängligt inför lokalt samråd den 18 september 2012. Vi har 
dock ännu inte blivit särskilt inbjudna till samråd av Lapplands Kraft.  
 
Naturskyddsföreningen i Kirunakretsen och Norrbottens län ser positivt på en utbyggnad av 
vindkraften som är en förnybar energiform vilket behövs i ett ekologiskt hållbart samhälle, 
men vi säger nej till vindkraftverk i skyddsvärd natur. Etableringen av vindkraftverk ska ske i 
områden som saknar höga natur- och rekreationsvärden. Naturskyddsföreningen vill slå ett 
slag för en balanserad utbyggnad av vindkraften, genom att presentera dels en stoppkarta dels 
en förslagskarta. Kartutsnitt över Masugnsbyområdet bifogas, med aktuella 
uppdateringsförslag med sommarens inventeringar som grund.  
 
Vi har inte tagit del av Lapplands Krafts naturvärdesinventering. Men efter våra egna 
skogsinventeringar under sommaren 2012 vet vi att de sammanhängande skogarna på och 
kring Ruutivaara, Nyyväkkivaara, Saivovaara, Nurmavaara, Sammalvaara och Laurivaara har 
mycket höga naturvärden och måste undantas från exploatering. Här har hittills över 700 fynd 
av 40 rödlistade arter gjorts. Dessa skogar får heller inte fragmenteras av kraftledningar, vägar 
och annan tillhörande exploatering. Vi vet också att det finns områden med höga bevarande-
värden även i övriga vindkraftsutredningsområdet, och där krävs fortsatt inventering för att 
utreda naturvärdena. Vi förutser även att områden kan bli aktuella för naturreservatsbildning.  
 
Vi uppmanar Lapplands Kraft att undvika etableringar i områden som redovisas med rött på 
stoppkartan, vilka utgörs av kända områden med naturvärden samt skyddszoner för särskilda 
landskapsvärden och känsliga fågellokaler. De röda stoppområdena kommer inte att kunna 
märkas med ”Bra miljöval el”. Specifikationer för kartorna bifogas. 
 
En betydande del av Norrbottens län består i dag av starkt påverkade skogar, ungskogar och 
kalhyggen. Vi insisterar att vindkraftsetablering sker i sådana områden där vägar redan finns 
och naturvärden saknas. Ett förslag till område för vindkraftlokalisering vid Isovaara – 
Vähävaara framgår på bifogad karta. Vi förespråkar utredning av om vindkraft kan placeras 
på de områden som redan är exploaterade, dock måste även här säkerställas genom 
erforderliga fågel- och djurinventeringar att tillräcklig hänsyn tas till hotade arter. Vi 
förutsätter att Lapplands Kraft gör noggranna inventeringar av fågelbestånd vad gäller t ex 
rovfåglar och hönsfåglar och likaså inventerar fladdermuspopulationer eftersom dessa är 
särskilt utsatta vid vindkraftetableringar.   
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