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Illustration 1. Kartan visar analysområdet för denna studie. Det utgörs av ett område med 
en radie på fem kilometer runt den planerade vindkraftparken Ärjäng NV etapp 2 samt de 
tidigare beslutade Årjäng NV etapp 1 och SV.
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Förord

Som ett underlag inför miljöprövning av tillstånd för verksamheten Vind-
park Årjäng NV etapp 2 har Länsstyrelsen i Värmlands län begärt en land-
skapsanalys, illustration 1. En landskapsanalys brukar ofta prioritera land-
skapsarkitektoniska begrepp och uppfattningar av landskapet, som syn-
barhet, dominans, inordnande, färg etc. Vid tillståndsprövning av tidigare 
vindparker i området, Årjäng NV etapp 1 samt Årjäng SV, har parkernas 
förmodade inverkan på turistnäringen analyserats, Swedberg 2011. I dialog 
med länsstyrelsen har vi valt att lyfta fram den grupp som inte har synlig-
gjorts i tidigare underlag, nämligen de boende i närområdet till vindpar-
kerna. Som underlag till detta har en intervjuundersökning genomförts.
 Syftet med denna analys är att skildra den mångfasetterade landskaps-
bild som finns i verkligheten. Det skapas landskap, och bilder, genom myn-
digheters skydd av natur- och kulturmiljöer. Genom åtgärder för friluftsliv 
och turism skapas andra landskap. Även markägarnas användning av sina 
marker skapar landskap. Dessa aktörer har på olika sätt representerats i un-
derlag och miljökonsekvensbeskrivningar. Huvudaktörerna i denna analys 
är istället de boende i området, vissa av dem markägare men de flesta inte.
 En viktig aspekt som vi kommer att diskutera är demokrati. Hur demo-
kratisk har processen varit i detta projekt? Hur demokratiskt har skapandet 
av den landskapsbild som hävdas av myndigheter varit? Vilken förankring 
har den hos människorna på orten? Som kulturgeografen Syssner, 2013, 
uttrycker det: De som inte passar in i bilden exkluderas, de som väljer att 
förlita sig på de budskap som bilderna förmedlar riskerar att förbise den 
mångfald av intressen, viljor, förutsättningar, historier och framtidsdröm-
mar som finns på en plats.
 Förhoppningsvis kommer vi efter denna analys att se ett mer mångfacet-
terat landskap vid Årjäng NV etapp 2. 





DEL 1
LANDSKAP

STIG SWEDBERG
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Inledning

Europarådet tog under 1990-talet fram en landskapskonvention för ratifi-
cering, Europarådet 2000. Efter att Sverige ratificerat Landskapskonventio-
nen 2011 är denna den naturliga utgångspunkten för analyser av landskap. 
Landskapskonventionen innebär i korthet ett erkännande av landskapet 
som en kulturskapande enhet och som en betydelsefull bärare av natur- och 
kulturarv inom Europa. Den framhäver landskapet som en grund för män-
niskors välbefinnande men också som platsen för förhandling om våra so-
ciala, ekonomiska och kulturella intressen. Det innebär att beslut som på-
verkar landskapet också måste vara demokratiskt hållbara. De länder som 
ratificerat konventionen önskar uppfylla allmänhetens önskan att kunna 
glädja sig åt landskap med hög kvalitet och att spela en aktiv roll i utveck-
lingen av landskapen, Europarådet 2000. 
 Ett landskap definieras av Europarådet som ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer, Europarådet 2000. 
Definitionen är både enkel och förledande eftersom den inte diskuterar 
frågan om vilka som uppfattar landskapet och vilka maktmöjligheter att 
påverka landskapet och dess utveckling de har. 
   Just på grund av att landskapet är en plats fylld av kultur och rikedom i 
form av naturtillgångar är det också ett ideologiskt begrepp. Begreppet har 
olika innebörd beroende på perspektiv. En visuell landskapsförståelse ute-
sluter ofta den subjektiva erfarenheten av att leva i det. Fysisk planering ba-
seras ofta på ett utifrånperspektiv som kan medföra att en lokalbefolkning 
påtvingas främmande värden, Bourassa 1991. En plats betydelse behöver 
inte definieras av dess storslagenhet. Det som får människor att tycka om 
och vilja vistas på en plats kan ofta vara kopplat till små vardagliga detaljer, 
Relph 1967. Relph menar att landskapet är något en lever i. Distinktionen 
människa/natur är ointressant, eftersom människan är en del av landska-
pet. Därav följer att det inte går att skildra landskapet opartiskt. Ingen me-
tod är oberoende av kontext, landskapsarkitekters och geografers tolkning 
av landskapet måste problematiseras, Relph 1981.
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Vad är ett landskap?

Den danske forskaren Kenneth Olwig har studerat begreppet landskap. 
Landskap är ett koncept som utvecklas under medeltiden. Landskapet är 
i första hand ett samhälle där människor organiserat sig runt sedvänjor, 
moral och slutligen en lag; därav de nordeuropeiska landskapslagarna vilka 
hade sin grund i en muntlig tradition. Det främsta uttrycket för landskapet 
var dess församling, i vissa delar av norden kallat ting, och i andra hand det 
område människorna verkade inom. Landskapet var platsbundet förankrat 
i dess sedvänjor men föränderligt av de människor som verkade i det, Olwig 
2002. Denna dubbla mening, att landskapet uttrycker ett fysiskt område så-
väl som ett juridiskt, poängteras också av flera andra forskare, Antrop 2005 
och där anförd litteratur.
 Landskapet var ett folkligt organiserat samhälle vilket kom i konflikt 
med den framväxande kungamakten under medeltid och historisk tid. 
Landskapsmåleriet i den nationalromantiska eran blir en del i kungars ska-
pande av nationen, på bekostnad av landskapet som ett juridiskt och socialt 
begrepp: Our environment, conceived as landscape scenery, is fundamen-
tally linked to our political landscape, Olwig 2002. Landskapet tömdes på 
mening och blev ett sceneri. Detta sceneri kunde sedan användas för poli-
tiska syften för att skapa en ny mening, en ny historia åt en ny nation, bara 
perspektivet var det rätta. 
 Uttrycken för en nationalstat kan vara olika men ideologin bakom är den-
samma. Anspråket att försvara den folkliga kulturen leder till en ny finkul-
tur, försvar av mångfald döljer skapandet av en ny homogenitet, prisandet 
av kontinuitet vilar på grunden av en historisk diskontinuitet. I exemplet 
från skapandet av det tyska riket reducerades de forna landskapen till kul-
turarv, vilket också kan gälla för förändringen av de svenska byalagen och 
socknarna. Bara några årtionden efter skapandet av det tyska riket kunde 
argument om avsaknad av blodsband till landskapet (= det nya Riket) leda 
till krav på avhysning, av till exempel judar, zigenare och anarkister. De 
störde sceneriet, från ett speciellt perspektiv, Olwig 2002.
 Genom nationalstaten har landskapet avfolkats. När landskapet genom 
denna process har reducerats till fysisk kvalitet styrd av naturlagar med 
kulturellt humuslager överst blir det endast ett sceneri. Vi riskerar då att 
låta dagens landskap bli en parallell till naturlagar och kulturdeterminism, 
en plats där bara naturliga arter hör till ett speciellt land. Om vi istället tän-
ker oss landskapet som ett komplex av historia och sociala värderingar kan 
det inte utgöra grund för rastänkande och determinism. Ett landskap är ett 
historiskt dokument som innehåller bevis från en lång process av interage-
rande mellan samhället och dess materiella omgivningar, Olwig 2002. 
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 Vi kan för en framtida förvaltning av landskapet lära oss mycket från bru-
ket av allmänningar. Deras, idag symboliska, värde har en stor betydelse som 
en fysisk sammanfattning av ett samhälles delade värderingar och demokra-
tisyn, Olwig 2003.Allmänningar, eller andra platser av gemensamt kommu-
nalt intresse, är inte platser delade i harmoni. De är istället spelplatser där 
åsiktsskillnader och kontrasterande traditioner möts för att lösas till allas 
bästa. Det viktiga i detta spel är att alla tillåts delta. Återigen Landskapet 
är, som det definieras i Landskapskonventionen, ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer, Europarådet 2000.

Landskapet och planprocessen

I Vindkrafthandboken uttrycker Boverket sin åsikt om hur landskapet bör 
behandlas i samband med prövning av en vindkraftsetablering. Demokrati 
framhålls som den viktigaste aspekten vid en landskapsanalys: En land-
skapsanalys kan utgöra en gemensam arena för kommunikation kring ett 
områdes kvaliteter och bidra till att alla intressenter – tjänstemän, 
politiker, boende och andra som berörs av en vindkraftsutbyggnad – känner 
igen sig i presentationen av ”deras” landskap, Boverket 2009. Vid beskriv-
ning av hur en landskapsanalys skall gå till framhålls att det är landskapets 
kunskapsvärden, upplevelsevärden och bruksvärden som skall identifieras 
och beskrivas. De metoder som beskrivs handlar dock i stor utsträckning 
om landskapets upplevelsevärden, endast till en mindre del om kunskaps-
värden och nästan inte alls om bruksvärden. Eftersom Vindkraftshandbo-
ken hänvisar till Landskapskonventionen i sin redovisning kan det vara skäl 
att se närmare på denna i förhållande till planprocessen. 
   Landskapskonventionen framhäver landskapets föränderlighet. Det är 
genom att erkänna denna diversitet i landskapet som vi kan bevara och för-
ädla landskapet istället för att låta det förfalla. Viktiga grunder för planering 
av detta brukade bevarande är:
  

a) att i lag erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i männis-
kornas omgivningar, ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma 
kultur- och naturarv samt en grund för deras identitet; 
b) att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på 
skydd, förvaltning och planering av landskap genom att vidta de sär-
skilda åtgärder som anges i artikel 6; 
c) att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och 
regionala myndigheter och andra parter med intresse för att utforma 
och genomföra den landskapspolitik som anges i punkt b ovan; 
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d) att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och 
i sin politik inom kultur, miljö, jordbruk, ekonomi och på det sociala 
området samt i alla andra politikområden som kan ha direkt eller indi-
rekt inverkan på landskap. 

Som vi kan se är det ekonomiska och sociala perspektivet, eller brukar-
perspektivet, mycket tydligare uttryckt i Landskapskonventionen än i Bo-
verkets handbok. Tyngdpunkten på att det är människors landskap, och 
inte tjänstemäns eller politikers, framgår av den inledande definitionen av 
landskap, se Inledning ovan. 
   En annan viktig aspekt är att konventionen skyddar alla landskap, inte 
bara de redan skyddade. De skyddade landskap vi har idag är främst ett 
resultat av ett politiskt eller akademiskt intresse, inte nödvändigtvis ett 
folkligt. Genom Landskapskonventionen ställs det krav på att perspektivet 
måste vara mer omfattande; vilket är människornas landskap, vad innehål-
ler det för värden? Eller som Michael Jones uttrycker det: Landscape ‘as 
perceived by people’ implies that landscape is not regarded as a neutral ma-
terial object, but as an expression of the interrelationship between people 
and their physical surroundings. Landscape is not simply a collection of ma-
terial artefacts, but is concerned with the immaterial meanings and values 
people attach to their material surroundings, Jones m fl 2007. Jones pekar på 
de problem, och möjligheter, implementeringen av Landskapskonventio-
nen ger. Det är framförallt hur beslut som berör landskapet skall fattas som 
behöver ställas i fokus. Hur skall en folklig förankring säkerställas gentemot 
exploateringsintressen? Hur skall ett landskap utvecklas, skyddas och för-
valtas? Och inte minst, vem skall betala för det? Genom att diskutera och 
finna lösningar på dessa frågor kan vi också återge landskapet en del av 
dess immateriella värde – ett område konstituerat av lag och definierat av 
folkliga institutioner, Jones m fl 2007.



DEL 2
PÅVERKAS VARDAGSLANDSKAPET 
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LANDSKAPSSTUDIE I ÅRJÄNGS KOMMUN, 
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FREDRIK JONASSON
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Bakgrund 

Syfte och frågeställningar
På uppdrag av Rabbalshede Kraft AB har Rio Kulturkooperativ under hös-
ten 2012 genomfört en intervjuundersökning om huruvida en planerad 
vindkraftsexploatering i området kring Orremossen respektive Stugufjället 
kan komma att påverka de närboendes vistelsevanor och vardagsanvänd-
ning av dessa områden. Undersökningen utgör en del av en landskapsstudie 
av vardagslandskapet och syftar till att synliggöra människan och männis-
kans syn på landskapet. 
 Landskapsstudien har utförts innan några vindkraftsverk har satts upp, 
och kan därför inte redogöra för faktiska utfall. Detta innebär att infor-
manterna endast kan uttrycka en bild av förväntade eller förmodade för-
ändringar i vardagsanvändningen. Studien är därför utformad för att lägga 
grund för en uppföljningsstudie, och frågor och intervjuguide är framtagna 
för att få en övergripande bild av hur vardagsanvändningen av naturområ-
den och omland ser ut i dag, samt hur informanterna upplever de planerade 
förändringarna.  

Undersökningens frågeställningar:
•	Hur	ser	vardagsanvändningen	ut	i	dag?
•	Kommer	vindkraftprojekteringen	i	Orremossen	och	Stugufjällen	på-

verka vardagsanvändningen av skog och mark i dessa områden?
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Metod
  
Varför intervju?
I studiet av mänskligt beteende vinner man nästan alltid på att ställa sig 
frågan varför? I vanliga typer av kvantitativa undersökningar, som enkät-
undersökningar, kan det relativt enkelt fastställas hur ett givet beteende 
ser ut, men metoden går oftast miste om orsaken till beteendet, varför? 
Detta är delvis en utrymmesfråga, där enkätutformning inte möjliggör för 
informanten att ge ett fullgott svar på en ganska komplex fråga. Det har 
också att göra med att den kvantitativa undersökningen, per definition, är 
av mer generaliserande karaktär till sin utformning, och lägger större vikt 
vid representativitet, kategorisering, kvantifiering och statistisk samman-
ställning, Trost 2010. 
   Den kvalitativa undersökningen, som djupintervjuer, ger däremot in-
formanten det utrymme som krävs för att förmedla subjektiva känslor på 
ett mer direkt sätt, och man kan få ökad förståelse för människors resone-
mang kring förväntningar, föreställningar, rädslor och hopp. Det mänsk-
liga subjektet tolkar, omdanar och prövar ständigt sin positionalitet, sitt 
förhållningssätt och sin förförståelse i varje givet sammanhang genom so-
cialiseringsprocesser, normhantering och identitetsbyggande, och är såle-
des känslig för yttre stimuli och anomalier – i detta fall handlar det om en 
lanskapsförändring. Det är rapportens mål att undersöka det förväntade 
utfallet av en vindkraftexploatering, vilket motiverar en kvalitativ metod, 
Kvale 1997, Trost 2010. 

Urval och insamling
Materialinsamling har genomförts genom intervjuer med boende i ett geo-
grafiskt avgränsat område som vi anser ha stor påverkningsgrad av vind-
kraftparkerna främst avseende synlighet, skugg- och ljudpåverkan – men 
där de boende också utgör en potentiell användargrupp för naturområdena 
i fråga. 
   Informanterna har slumpvis valts ut på plats genom dörrknackning, och 
informanterna har också tillfrågats om de känner till någon som kan tänka 
sig att delta i undersökningen. Urvalet faller under kriterierna för strate-
giskt urval samt slumpmässigt urval/snöbollsurval. 
   Ett strategiskt urval innebär att informantunderlaget väljs utifrån en för-
utbestämd avgränsning, i detta fall handlar det om en geografisk avgräns-
ning. Urvalsområdet omfattar Ängebäck, Sundstabyn, Fölsbyn, Görds-
byn, Holmerud, Mölnerud, Tången, Såviken samt Tvärdalen med omland. 
Slumpmässigt urval/snöbollsurval är motiverat när populationens demo-
grafiska sammansättning på förhand är okänd, vilket gör att ålder, kön och 
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socioekonomisk kontext har underordnad betydelse för representativiteten 
då dessa blir slumpmässiga variabler, Kvale 1997, Trost 2010.
 Intervjuerna utfördes i huvudsak hemma hos informanterna, förutom 
tre som ägde rum i samband med ett samrådsmöte/utställning som hölls av 
projektören Rabbalshede Kraft. Samtliga tillfrågade informanter vid sam-
rådsmötet bodde inom det förutbestämda urvalsområdet. 
 Under intervjun fördes anteckningar för informanternas svar. Innan un-
dersökningens start hade vi förhoppning om att få spela in intervjuerna 
elektroniskt, men vi upptäckte snabbt att ytterst få informanter var villiga 
att bli inspelade. Vi valde då att enbart föra anteckningar för att insamlings-
metoden skulle bli så likartad som möjligt. Efter avslutad intervju transkri-
berades anteckningarna som en sammanfattande berättelse.

Informantantal och representativitet
Totalt har 23 hushåll med 28 informanter intervjuats. För att intervjuun-
derlaget skulle bli tillfredsställande bedömde vi innan undersökningen ge-
nomfördes att informantantalet bör vara runt 30 personer, men inte under-
stiga 25 personer. Vi anser att det insamlade intervjuunderlaget är fullgott. 
Åldersspannet på informanterna sträcker sig från 21 år till 85 år. 
 Representativitet hos populationen är vid kvalitativa undersökningar inte 
eftersträvansvärt då det inte handlar om att förmedla generella eller repre-
sentativa beteendeförklaringar i statistisk mening, Trost 2010. Detta kan ex-
emplifieras med följande: En ensamstående kvinna i 35-årsåldern som bor 
i Mölnerud utgör inte på något sett en representativ bild av ensamstående 
35-åriga kvinnor i Mölnerud. Hon representerar endast sig själv. Ett citat 
av Sartre förtydligar: Valéry är en småborgerlig intellektuell, det är det inga 
tvivel om. Men varje småborgerlig intellektuell är inte Valéry, Kvale 1997. 
Denna rapport är inriktad mot den mönstertolkning som kan utläsas av den 
sammantagna vardagsanvändningen av skog och mark och analysen är inte 
avhängig demografisk kontext. Den enda form av representativitet som har 
hafts i åtanke är den geografiska spridningen av informanterna. Undersök-
ningen har strävat efter en så jämn geografisk fördelning som möjligt. 

Teoretiskt ramverk och analysverktyg
Undersökningen har en induktiv ansats, vilket innebär att det är det in-
samlade materialet som utgör grunden för teoretisering av analysresulta-
tet. Teoretiseringen blir i detta fall platsspecifik och är därför inte generellt 
tillämpningsbar, vilket inte heller är målet med undersökningen. Teoreti-
seringen bidrar dock med material till uppföljningsstudier i området, och 
kommer underlätta jämförelseanalys av ett faktiskt utfall när vindkraftsver-
ken är på plats. 



20

 Genom mönstertolkning av informanternas nyttjandevanor kan en sam-
mantagen bild av den faktiska vardagsanvändningen hos informanterna ut-
läsas. Det samma gäller för de förväntade, eller förmodade, konsekvenserna 
av vindkraftsexploateringen. Det faktiska och det förväntade användandet 
särskiljs dock i den analytiska processen, då det första är empiriskt och det 
andra är hypotetiskt. 
   I mönstertolkning presenterar inte en informant själv ett mönster, utan 
mönster uppstår först efter en sammantagen analytisk kategorisering av det 
insamlade materialet, Trost 2010. I denna undersökning används följande 
kategoriseringar vid analysen: Vistelsefrekvens och orsak för vistelse i be-
rörda områden; nyttjandevanor idag; förmodad nyttjandepåverkan av vind-
kraftsexploateringen. Kategoriseringarna kan sammanfattas som Var, När, 
Hur och Varför.

Intervjuguiden
Intervjuguiden är baserad på semistrukturerade frågeformuleringar med 
tre övergripande teman: Allmän uppfattning om vindkraft; Nyttjande-
vanor samt Nyttjandepåverkan. Valet av semistrukturerad intervju kan 
motiveras genom att de intervjufrågor som tagits fram direkt svarar mot 
undersöknings frågeställning och uppföljningssyfte. Frågorna är öppna 
till sin karaktär, det vill säga att det inte finns några på förhand utvalda 
svarsalternativ. Detta för att minimera styrningen av svaren vilket ger in-
formanterna spelrum för resonerande och egna reflexioner, Kvale 1997, 
Trost 2010. 
   Det är i sammanhanget viktigt att förtydliga att intervjuguiden är just 
en guide, och därför skall ses som en utgångspunkt som ger utrymme för 
utvikningar och resonemang som är relevanta men som inte omedelbart 
fångas in av de uppstolpade frågorna. Varje intervjusituation är unik och 
det skulle vara omöjligt, och inte heller eftersträvansvärt, att varje gång 
ställa frågorna rakt upp och ner. Samtalet är det signifikativa i den kvanti-
tativa undersökningen, och oftast kan man få svar på frågor man inte har 
ställt genom att låta informanten resonera själv. Guiden är då behjälplig för 
att styra resonemanget i en mer relevant riktning. 
 Valet att inkludera den allmänna uppfattningen om vindkraft har gjorts 
för att locka fram informantens subjektiva förförståelse i ämnet. Attityder 
är viktiga att fastlägga för att få en djupare förståelse för hur informanten 
resonerar kring en förmodad landskapsförändring. Inom temat Allmän 
uppfattning finns följdfrågor som rör kommunens och projektörernas 
hantering av projektinformation och kommunikation, då det är variabler 
som i ett tidigt stadie kan forma en populations attityd. Det kan något 
skämtsamt tilläggas att svenskar kan stå ut med vad som helst så länge de 
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har fått tillräckligt med information. Detta tema har vi också valt för att 
tillföra kunskap och insikt om hur kommuner och projektörer uppfattas 
av invånarna och de närboende, och att denna insikt kan bidra med att 
minska friktion i planförfaranden.
 Fullständig intervjuguide med utställda frågor finns bifogad som bilaga i 
slutet av denna rapport.

Metodproblem
Det finns risker med slumpmässigt/snöbollsurval och det är att man stö-
ter på så kallade ”gate-keepers”. Vid frågan om informanten kan tipsa om 
någon som kan tänka sig ställa upp är det vanligt förekommande att den 
föreslagne personen blir ”för intressant” för undersökningen. Informanten 
tipsar oftast om en person som är den vet är insatt i gällande fråga och som 
kan mycket om ämnet. Det blir då att informanten snedvrider urvalet, Kva-
le 1997, Trost 2010. Detta har vi haft i bakhuvudet under undersökningens 
genomförande och de tips som vi har fått har vi i första hand använt som re-
server. Endast ett fåtal av förslagna personer har deltagit i undersökningen, 
då vi har valt att först och främst fokusera på slumpmässig dörrknackning 
för att garantera en tillfredställande variation. 
   Ålder är en omständighet som kan påverka en persons rörelseutrymme 
och en stor andel av informanterna är över sextio år. Ålder är dock en va-
riabel som vi inte tar hänsyn till vid analysen, för även om deras faktiska 
vardagsanvändning av landskapet kan vara begränsat så kan de fortfarande 
ge fullgoda svar på hur de tror att förändringarna får för konsekvenser. Om 
inte för dem själva, så för andra. 
 Det finns alltid diskussioner om hur representativt intervjuunderlaget 
blir i den här typen av underökningar. Detta bottnar oftast i en kvantitativ 
syn på informationshantering och att representativitet är något som auto-
matiskt styrker en undersöknings trovärdighet (se diskussion under rubri-
ken Informantantal och representativitet ovan). Så är inte fallet med kvali-
tativa undersökningar, där fokus istället ligger på arbetets validitet, tillför-
litlighet. Detta innebär att det som avsetts mätas verkligen mäts. I det här 
fallet handlar det om vistelsevanor i skog och mark, samt eventuella konse-
kvenser för dessa vistelsevanor som kan uppstå genom en vindkraftexploa-
tering. Undersökningens validitet stärks av vårt tillvägagångsätt – intervju-
undersökning – och av vårt strategiska urval, med geografisk spridning, av 
informanterna i Årjängs kommun.   

Etik och källhantering
Undersökningen har följt de etiska regler som har satts upp av Svenska 
Forskningsrådet, vilket innebär att informanterna har blivit informerade 
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om studiens syfte, hur materialet kommer hanteras och att de när som helst 
kan dra sig ur samarbetet med oss. Informanterna har också garanterats 
anonymitet, och inget av det som kommer publiceras i den här rapporten 
kan direkt ledas tillbaka till en person. 
 Vid den analytiska processen kommer tolkning och utläsning av materia-
let understrykas med citat från informanterna, men då på ett sådant sätt att 
anonymitet går före innehåll.
  
Resultat

Rapportens resultat kommer här presenteras utifrån de tre övergripande 
teman som är uppställda i intervjuguiden: Allmän uppfattning; Vardagsan-
vändning/Nyttjandevanor; Förmodad påverkan/Nyttjandepåverkan. Resul-
tatet kommer beskrivas genom en sammantagen bild av intervjuunderlaget, 
och utifrån det kommer mönster och generella tendenser kunna utläsas. 
Analysen kommer röra sig mellan delar och helhet för att ge en så nyanserad 
bild som möjligt, och viktiga resultat kommer understrykas med citat från 
undersökningen. 

Analys
Allmän uppfattning
Majoriteten av informanterna har i grunden en positiv inställning till vind-
kraft och menar att det är en bra och ren energikälla som är förnyelsebar 
och miljövänlig:

”Det är ett bra energialternativ. Det är viktigt att hitta lösningar som 
leder till att vi använder mindre kol och olja.”

”Vindkraften är generellt bra, jag vill ha mer miljövänlig el, fast det 
viktigaste är väl att använda mindre el.”

Men även om grundinställningen generellt är positiv så uttrycker infor-
manterna en tudelad bild av hur de upplever satsningen i Årjängs kommun. 
De flesta tycker det är bra att kommunen gör satsningen, välkomnar den, 
och tycker det är bra att Årjäng går i framkant när det gäller användning 
av förnyelsebara energikällor. Men det finns också en positiv försiktighet 
bland informanterna, där vissa menar att det finns både för- och nackdelar 
med satsningen, och att det är svårt att bara se positiva egenskaper med 
vindkraftsetableringen. Mest oro uttrycks över att verken inte skall bli lön-
samma och att det då finns risk för att de kommer stå stilla, få dåligt under-
håll och på sikt förfalla:
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”Det är bra att Årjäng satsar på vindkraft! Vi ser gärna att de satsar 
mer på förnyelsebar energi, här finns gott om utrymme för vattenkraft 
också. Det är bra alternativ till fossila bränslen.”

”Det är ett bra energialternativ, men det krävs stora och kostsamma 
investeringar för det lilla man får ut av vindkraften. Jag oroar mig över 
lönsamheten i projektet och jag hoppas verken inte kommer stå overk-
samma och förfalla.”

”Vindkraften är konjunkturkänslig […] det är stora investeringskost-
nader som bolagen har och det finns många ekonomiska frågetecken.”

Ett fåtal som uttryckt en negativ inställning till vindkraften har gjort det i 
direkt relation till projektområde Årjäng SV. I dessa fall har det varit svårt 
att utläsa några allmänna eller generella uppfattningar om vindkraft då 
informanterna var präglade av sitt personliga engagemang mot den plats-
specifika vindkraftsprojekteringen. Det finns dock inget uttalat motstånd 
till projektområde Årjäng NV hos dessa informanter. Signifikativt är att 
samtliga negativa yttranden kommer från informanter som bor i närheten 
av projektområde Årjäng SV. Buller, förstörda naturvärden och förstörd 
utsikt anges som huvudsakliga skäl till missnöjet, och flertalet av dem 
yrkar på ersättning för förstörda naturvärden. Det finns även oro för en 
markvärdesminsking i området till följd av exploateringen. I resonemang 
om ersättning lyfter ett fåtal informanter fram att det hade varit intressant 
att diskutera möjligheten med en bygdepeng, eller en mer lokalt fördelad 
ersättning för vindkraftexploateringen, som kan komma lokalsamhället till 
gagn:

”Bygdepeng tycker jag man borde fundera på, för det är ju naturligtvis 
så att det påverkar hela bygden.”

”…jag skulle vilja se upprättandet av en ekonomisk fond som ska förde-
las i lokalsamhället, och som ska ha som funktion att se till att småor-
ternas framtida fortlevnad säkras.”

Brist på dialog, information och kommunikation från kommun och projek-
tör är något som framhålls både av de som är positivt inställda och negativt 
inställda till projekteringarna. Några informanter upplever sig som makt-
lösa i frågan och antyder att det inte tjänar något till att överklaga då verken 
ändå kommer att byggas. Dessa informanter känner sig överkörda av kom-
munen och menar att det bara är de som har upplåtit mark i området som 



24

har något att vinna på exploateringen och att det är de som i första hand har 
haft dialog med kommun och projektör:

”…det kommer inte oss till godo […] de som inte klagar är de som har 
marken.”

”Det är väl bra för de som kan få vinster för marken, vi får bara se 
skiten.”

”… information i en mycket tidigare fas tror jag hade underlättat ex-
ploateringen [i projektområde ÅSV]. Jag önskar att informationen var 
bredare inriktad mot alla i området, inte bara mot markägarna.”

En stor del av informanterna tycker att information och kommunikation 
kunde ha skötts bättre och vara mer lättillgänglig. Planering och pro-
jektering beskrivs som ”hemlig” och att det var ”mycket hysch-hysch”. 
De flesta menar dock att det ligger ett stort individuellt ansvar att själv 
inhämta och ta del av informationen och att det har fungerat bra, men 
samtidigt uttrycker de en oro över att det kan uppstå konflikter mellan 
markägare och icke-markägare om dialog inte förs på ett tillräckligt bra 
sätt:

”Jag har själv aktivt fått söka information om projektet […] det har inte 
vart några problem, det är så det fungerar.”

”Som det är nu tror jag att det kan bli konflikter, det har vi redan hört 
om faktiskt, och det tror jag är något som kunde ha undvikits och 
jobbats bort om det fanns mer öppenhet och bättre information från 
kommunen, och då i ett tidigare skede.”

”… det finns risk för slitningar i lokalsamhället om kommun och bolag 
kör över människor på det här sättet.”

Sammantaget är informanterna ändå relativt väl insatta i projekten och 
flertalet känner till  Vindplan Årjäng, tematiskt tillägg till ÖP, Årjängs kom-
mun 2010, och en del har deltagit i de samrådsmöten som har hållits av 
Rabbalshede Kraft. 
  
Sammanfattade resultat - Allmän uppfattning om vindkraft:

•	Majoriteten	positivt	inställd	till	vindkraft.
•	Viss	oro	för	lönsamhetsproblem	och	stillastående	verk.
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•	Uttryckt	önskan	om	tydligare,	bredare	och	tidigare	information	om	
projektering(ar).

•	Viss	 oro	 för	 konflikter	mellan	markägare	 och	 icke-markägare	 om	
dialog inte förs på ett adekvat sätt.

•	Stort	missnöje	för	projektområde	Årjäng	SV.	Buller,	förstörda	natur-
värden anges som huvudsakliga skäl till missnöjet. Det finns även 
oro för markvärdesminsking i området och ett fåtal yrkar på ersätt-
ning för förlorade naturvärden. 

  
Nyttjandevanor och vardagsanvändning
Störst rekreationell användning av naturområden sker i den miljö som lig-
ger i direkt anslutning till bostaden. De vanligast använda rekreationsområ-
dena varierar något i geografisk kontext, men är i huvudsak belägna i områ-
den väster om de planerade vindkraftsparkerna, och relativt nära befintlig 
bebyggelse, illustration 2. Informanterna beskriver projektområde Årjäng 
NV och Årjäng SV som svårtillgängliga och oländiga marker:

”Är aldrig i de områdena på andra sidan sjön där parkerna planeras 
[Årjäng SV], utom i de fall man haft otur och fått ett jaktpass där på 
älgjakten. Terrängen är svårtillgänglig.”

”Jag har mark upp i området [Årjäng NV] men är väldigt sällan där, det 
är svårt att ta sig fram, oländig och svårtillgänglig mark.”

Endast ett fåtal av informanterna uppger att de ibland tar promenader el-
ler motionerar i projektområdet Årjäng NV, och i projektområde Årjäng 
SV är vistelseorsakerna nästan uteslutande jakt- eller skogsbruksrelaterade. 
En stor andel av informanterna har skogsskiften i närheten av projektom-
rådena och tillsammans med jakt utgör skogsbruk de mest framträdande 
vistelseorsakerna i båda projektområdena.  
 Det förekommer svamp- och bärplockning i båda projektområdena, men 
endast i en relativt liten omfattning. Denna aktivitet är den som oftast sker 
längst ifrån hemmet, och ett flertal informanter menar att de kan åka upp 
mot en mil för att plocka svamp och bär. 
 Vardagsanvändningen och syftet för vistelse i skog och mark varierar 
något under året. Mest aktivitet är det under sensommar, höst och vinter 
och det är då främst bärplockning, svampplockning och jakt som är syftet 
med vistelsen. Älgjakten och småviltsjakt engagerar många av informan-
terna. Även skogsbruk och tillsyn och skötsel av skogsmarker sker under 
höst- och vinterhalvåret. Våren är den tid då minst informanter uppger att 
de är i skog och mark och anger ofta som skäl att det är dålig bärighet i 
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Illustration 2. Kartan visar översiktligt bruket av analysområdet. Områden för vardagsre-
kreation omfattar alla samlade bebyggelser. Områden utanför dessa har markerats om vi 
fått utsagor om att specifika områden används för aktiviteter. Jakt har inte markerats på 
kartan men bedrivs inom stora delar av skogsbruksområdena. Fiskesjöar har bara marke-
rats om det finns utsagor om specifika fångstplatser.
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marken efter snösmältning. Under sommaren är det mer aktivitet på sjö-
arna i området och många har tillgång till båt. Båtlivet är främst kopplat 
till fiske. 
 Sammantaget kan det utläsas att vardagsanvändningen i stor utsträck-
ning uppfattas som praktisk av informanterna:

”Folk här i området ser inte vistelsen i skog och mark som friluftsliv. 
De flesta jobbar på ett eller annat sett med skogen och alla här plockar 
bär och svamp.” 

”Vi har ett skifte som sträcker sig in i området [Årjäng NV] så jag är ju 
ibland där för skogens skull, men det ser jag som arbete…”

Friluftsliv, rekreation och arbete i skog och mark är något som för många 
flyter ihop och det är ytterst få av informanterna som anser att jakt och 
skogsbruk går att associera med friluftsliv. Det ses snarare som arbete eller 
som något vardagligt. 
  
Sammanfattade resultat - Nuvarande rörelsemönster/bruksvanor:

•	Mycket	liten	rekreationell	användning	av	projektområdena.	Mesta-
dels skogsbruk och/eller jakt. En del bär- och svampplockning före-
kommer.

•	Störst	användning	av	naturområden	i	direkt	anslutning	till	bostaden.
•	Projektområde	Årjäng	NV	1-2	och	Årjäng	SV	beskrivs	om	oländigt,	

svårtillgängligt, ”vildmark”, ”orört naturområde”.
•	Mest	 aktivitet	 under	 sensommar,	 höst	 och	 vinter,	 i	 samband	med	

jakt, skogsbruk, svamp-och bärplockning.
•	Begreppet	 ”vardagsanvändning”	 är	 subjektivt	 och	 plats-	 och	 kon-

textbaserat. I kontexten Årjäng blir vardagsanvändning något som 
kan omfatta praktiska aktiviteter som vanligtvis inte associeras med 
rekreation eller friluftsliv.

  
Förmodad påverkan 
Ytterst få av informanterna tror att vindkraftsetableringarna kommer att 
påverka deras rekreationella användning av projektområdena negativt. En 
absolut majoritet av informanterna välkomnar de nya vägdragningarna till 
områdena och menar att det kommer underlätta för transporter, jakt och 
skogsbruk. Även de som inte jagar i området, eller har marker, tror att det 
kommer bli lättare att ta sig dit, och flertalet kan tänka sig att i större ut-
sträckning vistas i områdena: 
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”Jag tror det kommer skapas fler stigar och småvägar i området [År-
jäng NV] och det är positivt. Då finns det möjlighet att åka dit och 
få se något annat. För egen del kan vindkraftverken i sig utgöra ett 
utflyktsmål.”

”Min mormor älskar att vara i skogen men hon börjar bli gammal nu 
och hon går dåligt. Om hon kan ta bilen upp dit [Årjäng NV] så kom-
mer hon ju lättare dit och direkt ut i skogen. Det tror jag är bra.”

”Med de nya vägarna kommer vi vara oftare i området [Årjäng NV], 
det blir ju lättare att ta sig ut i skogen. Vi är mycket glada för ett bättre 
vägsystem.”

”Tror personligen inte att projektet kommer påverka mina vanor. Vä-
garna i området [Årjäng NV] är utan tvekan mycket positivt. Det ökar 
ju möjligheten till både skogsbruk och tillgänglighet till området.”

”Ny väg till området [Årjäng SV] tror jag kommer bidra med att mer 
folk kommer vara där. Jag kommer nog själv vara mer där för att cykla.”

Även ett flertal av de som är emot vindkraftsetableringen tycker att det är 
positivt med vägdragningarna, och anger då, som ovan, att jakt och skogs-
bruk kommer underlättas. 
 Den ökade tillgängligheten till områdena uppfattas dock inte endast 
som positivt av informanterna. En del uttrycker oro för att de naturvärden 
som finns i dagsläget kommer påverkas negativt i och med nya vägar. Det 
är i dagsläget bristen infrastruktur i områdena som gör att de anses vara 
oländiga och orörda. Vissa menar att det finns en känsla av ”orörd vild-
mark” i områdena och att de värdena i sig är viktiga för dessa informanters 
vistelseorsaker. Det uttrycks också oro över att vägarna in i områdena kan 
skapa andra problem, som nedskräpning, ”buskörning” eller annan skade-
görelse och att djurlivet kan påverkas. Många informanter menar att det 
som kan reglera vistelsen i områdena är hur och var det sätts upp vägbom-
mar:

”Jag tror att vildmarkskänslan kan förstöras i och med projekteringen 
[Årjäng NV]. Nu är området svårtillgängligt och när nya vägar dras 
tror jag det kommer leda till att mer folk kommer vara i området och 
att skogsbruket kommer öka. Det leder till att känslan av orörd natur 
kommer att försvinna.”
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”Nya vägar tror jag kommer underlätta för de som har mark där [År-
jäng SV]. Jag skulle kunna tänka mig att åka upp för att se djur, men jag 
tror inte det kommer finnas något djurliv kvar. De kommer bli bort-
skrämda av verken.”

”Att det blir vägar in i området [Årjäng NV] är både positivt och nega-
tivt. Det blir ju lättare att ta sig in i området men det kan också leda till 
nedskräpning, skadegörelse och ökad brandrisk. Nu blir det väl för-
modligen bom på vägen, då kanske problemen inte uppstår.”

”Väg till skogen [Årjäng NV] vore naturligtvis positivt, ja det tycker jag 
är det bästa med hela satsningen. Fast det är ju viktigt att det blir en 
vägbom. Kan vem som helst köra in kanske vi får nya problem.”

Den sammantagna bilden av projekteringarnas förmodade konsekvenser 
pekar dels mot att jakten kommer underlättas i områdena, men främst att 
ett ökat uttag av skog möjliggörs genom förbättrad infrastruktur. Det fram-
kommer tydligt i intervjuunderlaget att de med marker eller jakträtt i om-
rådena välkomnar vägdragningarna, medan de som inte direkt gynnas är 
mer restriktiva och ser potentiella problem med vägdragningarna, och att 
dessa problem är relaterade till ett ökat skogsbruk eller en generell ökning 
av besökare i områdena:

”Kalhyggen skulle jag säga är en större miljöpåverkan än en vindpark.”

”…ostördheten är en viktig del i naturbesöken […] jag är lite orolig att 
bättre vägar kommer leda till att fler människor vistas i dessa relativt 
otillgängliga områden [Årjäng NV]. Jag ser aldrig en människa där när 
jag är ute och jagar idag.”

”Inte intressant med väg […] bra svamp- och bärställen får gärna vara 
svårtillgängliga. Vägar kan dra till sig bärplockare om det inte sätts 
upp bom över vägen.”

Synpåverkan verkar vara sekundärt hos informanterna och varierar något i 
geografisk kontext. De allra flesta ser istället buller som den viktigaste för-
väntade störningen och informanter är mer oroliga över hur det kommer 
att låta än hur det kommer se ut. De som uttrycker mest oro för synpåver-
kan är de informanter som bor i närheten av Årjäng SV, där de topografiska 
förhållandena påverkar verkens synbarhet i större omfattning än i Årjäng 
NV, Kahlman och Swedberg 2013. 
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Sammanfattade resultat – Förmodad påverkan:

•	Ökat	uttag	av	skog	i	och	med	ny	vägdragning	och	bättre	vägstandard.
•	Större	möjlighet	för	jakt	i	området	i	och	med	ny	vägdragning.
•	Potentiellt	mer	folk	i	rörelse	–	främst	jakt	och	skogsbruk,	men	också	

i mer rekreationellt syfte – i områdena i och med ny vägdragning. 
•	Vistelsefrekvens	 och	 tillgänglighet	 kommer	 styras	 av	 hur	 och	 var	

vägbommar sätts upp. 

Sammanfattade resultat – Förväntade störningar:

•	Buller	anges	som	främsta	förväntade	störning.	
•	Synpåverkan	är	sekundärt	och	varierar	i	geografisk	kontext.	

Slutsatser och avslutande diskussion

Undersökningen syftar till att synliggöra människan och människans syn 
på vardagslandskapet i ett geografiskt avgränsat område i Årjängs kom-
mun, och om huruvida en planerad vindkraftsexploatering i området kring 
Orremossen respektive Stugufjället kan komma att påverka de närboendes 
vistelsevanor och vardagsanvändning av dessa områden.

Studien har avsett besvara följande frågeställningar:

•	Hur	ser	vardagsanvändningen	ut	i	dag?
•	Kommer	vindkraftprojekteringen	i	Orremossen	och	Stugufjällen	på-

verka vardagsanvändningen av skog och mark i dessa områden?

Slutsatser
Hur ser vardagsanvändningen ut idag?
Ett viktigt resultat som framkommit i undersökningen är att begreppet 
”vardagsanvändning” är något som är subjektivt och plats-och kontextba-
serat. I kontexten Årjäng blir vardagsanvändning något som kan omfatta 
praktiska aktiviteter som vanligtvis inte associeras med rekreation eller 
friluftsliv. Friluftsliv, rekreation, jakt och arbete i skog och mark är något 
som för många informanter flyter ihop eller blir gråzoner, då många på ett 
eller annat sätt har en nära och kontinuerlig relation till kommunens na-
turområden. Skogsbruk och viltvård är två exempel som utgör utomhus-
aktiviteter med stort tidsomfång, men som inte nödvändigtvis ses som 
friluftsliv eller rekreation - det blir i stället något praktiskt och arbets-
relaterat. Bär- och svampplockning får i sammanhanget nästan samma 
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innebörd, även om det finns rekreationella inslag. Det är därför viktigt att 
poängtera en distinktion mellan rekreationell och praktisk användning 
och att de är geografiskt uppdelade i landskapet. 
 Den befintliga rekreationella vardagsanvändningen av skog och mark 
hos informanterna ligger i dagsläget i direkt anslutning till naturområden 
nära bostaden. Här utförs promenader, rastning av hundar, joggingturer el-
ler annan friskvårdsrelaterad aktivitet. De vanligast använda rekreations-
områdena varierar något i geografisk kontext, men är i huvudsak belägna 
i områden väster om de planerade vindkraftparkerna. Informanterna be-
skriver projektområde Årjäng NV och Årjäng SV som svårtillgängliga och 
oländiga marker, och de har därför liten rekreationell betydelse för de när-
boende idag. 
 Den huvudsakliga användningen av projektområdena är idag direkt rela-
terade till jakt och/eller skogsbruk. Det förekommer även svamp- och bär-
plockning i områdena, men endast i en relativt liten utsträckning. 
 Sammantaget kan vardagsanvändningen beskrivas som övervägande 
praktisk och att den är sammankopplad till säsongsbaserade förutsättning-
ar. Informanterna är mest aktiva under sensommar, höst och tidig vinter, 
och då främst med bär- och svampplockning, jakt, fiske och/eller skogs-
bruk. 

Kommer vindkraftprojekteringen i Orremossen och Stugufjällen påverka 
vardagsanvändningen av skog och mark i dessa områden?
Resultaten som redovisas i rapporten kan påvisa en förmodad förändring 
i vardagsanvändning och nyttjandevanor i projektområde Årjäng NV och 
Årjäng SV, och kommer främst röra jakt och skogsbruk. 
 Förändringen är till största del tillgänglighetsbaserad och är samman-
hängande med den nya infrastruktur som dras till och från områdena. En 
absolut majoritet av informanterna välkomnar de nya vägdragningarna till 
områdena och menar att det kommer underlätta för transporter, jakt och 
skogsbruk. Även de som inte jagar i området, eller har marker, tror att det 
kommer bli lättare att ta sig dit, och flertalet kan tänka sig att i större ut-
sträckning vistas i områdena. Även ett flertal av de som är emot vindkrafts-
etableringen tycker att det är positivt med vägdragningarna, och anger då, 
som ovan, att jakt och skogsbruk kommer underlättas. Flertalet informan-
ter har påpekat att tillgängligheten kommer styras av hur och var vägbom-
mar sätts upp i områdena. 
 En sammantagen bild av de förmodade konsekvenserna av vindkraftpro-
jekteringarna är ett ökat uttag av skog och att det potentiellt kan bli mer 
folk i rörelse i respektive projektområde i och med nya vägdragningar. 



Avslutande diskussion
Informanterna är sammantaget positivt inställda till vindkraft men ut-
trycker viss oro för att lönsamhetsproblem som, tillsammans med höga in-
vesteringskostnader, kan påverka driften negativt. Det uttrycks också visst 
missnöje med hur information och kommunikation från och till kommun 
och exploatör har genomförts. Många efterfrågar en bättre och bredare in-
formation i ett tidigare skede av planeringsfaserna, och några tycker att det 
hade varit intressant att diskutera möjligheten om en bygdepeng, eller en 
mer lokalt fördelad ersättning för vindkraftexploateringen.

Uppföljning och vidare forskning
För att ge undersökningen ytterligare substans har den utformats för att 
lägga grund för en uppföljningsstudie. Resultaten som redovisas i den här 
rapporten är i sig intressanta och kan påvisa att en förmodad förändring i 
vardagsanvändning kommer att ske. Men för att utläsa en faktisk föränd-
ring måste en jämförande studie utföras. Informanterna har alla tillfrågats 
om de kan tänka sig att ställa upp på en uppföljning och 21 av 23 hushåll har 
svarat ja till uppföljning. Uppföljningen bör göras inom en femårsperiod, 
eller inom en lämplig tid efter det att verken i Årjäng NV etapp 1 och 2 är 
tagna i drift. Viktigt är att tidsutrymme ges för en invänjningsperiod.
 Det finns även utrymme för ytterligare teoretisering och problematise-
ring av begreppet ”vardagsanvändning”, och i hur människor ser, samverkar 
och påverkar sin omliggande naturmiljö i olika geografiska förutsättningar 
och sammanhang. Se Bladh 1995, för diskussion om begreppsdefinition; 
”vardagsanvändning”.



33

DEL 3
LANDSKAPSANALYS AV 
ÅRJÄNG NV ETAPP 2

STIG SWEDBERG





35

Inledning

Landscape Character Assesment (LCA) har tagits fram i Storbritannien för 
att möta kraven på utveckling och skydd av landskap, Swanwick 2002. Det 
är ett verktyg för att karaktärisera landskap men också för att bedöma och 
värdera dem. Det är alltså en metod för skapa ett mer objektivt underlag ge-
nom karaktärisering inför beslut rörande landskap, men även en metod för 
att värdera landskapet. Den innehåller alltså såväl objektiva element som 
subjektiva. Medvetenheten om det gör att en landskapskaraktärisering bör 
låta flera olika intressen och grupper ingå i underlaget. Metoden erkänner 
landskapets ekonomiska roll lika mycket som dess geologiska och natur-
givna. Trots detta är det tydligt att metoden utgår från en naturvetenskap-
lig syn på landskapet snarare än en humanistisk. Det är också en metod 
som bygger på en expertroll där allmänhetens medverkan är tillåten, och 
önskvärd, men inte nödvändig. I good practice-principerna framhävs dock 
allmänhetens medverkan som ett kriterium på väl utfört arbete. Analysens 
bakgrund i en landskapsarkitektdiskurs är tydligt i det stora utrymme som 
landskapets estetiska värde ges.
 Denna bakgrund blir ännu tydligare i den värderande delen av meto-
den. Där lyfts värden som skönhet, vildmark och stillhet fram medan de 
ekonomiska och sociala värdena har en liten roll i värderingen. Återigen är 
det i rekommendationerna för ett väl utfört arbete vi hittar de sociala och 
ekonomiska värdena. 
   LCA har alltså börjat anpassa sig till Landskapskonventionen men inte 
nått ända fram. Det är dock en sak som påpekas i metodbeskrivningen: Me-
toden skall inte ses som status utan är öppen för förnyelse och skall utveck-
las för att fungera som ett instrument för planering, vård och utveckling. En 
revision av den föreliggande upplagan har påbörjats.
   För att studera det historiska, mänskliga, landskapet har Historic 
Landscape Charactarisation (HLC) tagits fram av bland andra English 
Heritage, The Countryside Agency m fl 2002. Metoden utnyttjar befintliga 
databaser och kartor och sammanställer ett GIS-projekt där användaren 
kan analysera och presentera landskapets historia. Fokus för en studie 
enligt HLC är: 
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•	Dagens	 landskap	 som	 materiell	 kultur,	 skapad	 genom	 mänsklig	
handling och uppfattning.

•	Fokus	är	historien,	hur	kan	tidigare	landskap,	och	dess	förändring,	
upplevas i dagens landskap.

•	Områdesanalys,	inte	punkter	i	landskapet.
•	Landskapets	alla	aspekter	redovisas	oavsett	dess	allmängiltighet	eller	

unga historia.
•	Landskapet	 i	 sin	helhet	 är	människopåverkat,	 gärdesgårdar	 är	 lika	

betydelsefulla som arkeologiska lämningar, biologisk mångfald är 
starkt beroende av mänsklig aktivitet.

•	Landskapet	är	en	idé,	karaktäriseringen	av	landskapet	är	en	tolkning,	
inte beskrivning, det konstrueras i våra hjärnor genom känslor och 
fysiska objekt.

  
I rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen presenteras en 
sammanställning av de senaste årens forskning om vindkraft och ett stort 
avsnitt ägnas åt landskapet, Naturvårdsverket 2012. I denna konstateras att 
landskapet är komplext och en mötesplats för många intressen. Den tidi-
gare fokuseringen på landskapets visualitet bygger på en experttradition 
som inte är mer neutral än andra åsikter om landskapet. En mer humanis-
tisk tradition innefattar mer lokal kunskap där även sociala och historiska 
perspektiv kommer fram. Ett exempel på detta är Åstorps kommuns arbete 
med vindplan, där de konstaterar att andra värden än de visuella måste vara 
utgångspunkter för karaktäriseringen, Nord och Sarlöv Herlin 2011.
 Dagens landskapsanalyser arbetar ofta med utsikts- och panoramaper-
spektiv. Dessa analyser har ofta ett uppifrånperspektiv där allmänhetens 
värden inte kommer till uttryck. Efter Landskapskonventionens tillkomst 
kan inte beslutsunderlag baseras enbart på kvantitativa expertunderlag. 
Det krävs även kvalitativa, holistiska analyser, ofta baserade på lokala inter-
vjuundersökningar. I forskarsamhället finns en växande enighet om att ett 
tillvägagångssätt som bygger på samverkan, är en av de starkaste faktorerna 
för en lyckad vindkraftsutbyggnad, Naturvårdsverket 2012. 
 Naturvårdsverket vill se en ökad roll för allmänhetens deltagande i över-
siktsplaneringen, inte minst i samband med vindkraftsplanering. På Got-
lands Högskola pågår för närvarande ett forskningsprojekt om ökad inte-
grering av andra än experter i landskapsanalyser. I Uddevalla har arbetet 
med vindplan arbetat med ovanstående modeller som bas vilka anpassats 
till studien, Uddevalla kommun 2012. Detta arbete visar på positiva resultat 
med denna arbetsmetod även i Sverige. 
 Det arbete som utförts i Uddevalla lider dock av delvis samma problema-
tiska expertstyrda process som finns inbyggd i LCA och HCL. Detta yttrar sig 
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bland annat i ett fortsatt fokus på visualiseringsmodeller som grund för pla-
neringen, utan att något försök till vägning av de många olika värden som dis-
kuterats i analysen redovisas. Ett annat exempel är att den historiska analysen 
använder sig av begreppet läsbarhet som ett av sina grundläggande värden, 
se också Nord och Sarlöv Herlin 2011. Detta är problematiskt då läsbarhet 
är både expertbetonande och kulturpräglat. Vem bestämmer vad som är läs-
bart? Ta en svensk text som exempel: Om den är skriven med korrekt svensk 
grammatik, är den då objektivt sett läsbar? Ja, men endast under förutsättning 
att du kan läsa och är kunnig i svenska, bara detta exkluderar många män-
niskor som bor i Sverige. Texter kan också ha olika svårighetsgrad vilket i sin 
tur kan exkludera ytterligare ett antal människor. I en studie om det histo-
riska landskapet kan vi således lätt hamna i en situation där det enbart är det 
svenska kulturarvet, läsbart för svenskar, som vi skall lyfta fram och bevara. 
Detta stämmer illa med HCL:s grundregel om att det historiska landskapet 
har samma värde oavsett i vilken kontext det upplevs. Detta förutsätter å an-
dra sidan en objektivitetssträvan som inte är vare sig uppnåelig eller ens önsk-
värd. Istället för läsbarhet används här begreppen funktion och process. Dessa 
kan vara uppenbara för de flesta eller knappt iakttagbara, även för experter.
 Av ovanstående framgår att det idag inte finns någon landskapsanalys-
metod	som	tar	hänsyn	till	det	komplex	av	 idéer	och	värderingar	som	ett	
landskap utgör. De brittiska analysmetoderna LCA och HLC är väl beprö-
vade och utgör en systematisk grund för att analysera landskapet. De är 
dock båda tydligt expertbetonade, kvantitativa redskap. Båda är främst av-
sedda för mer storskaliga analyser än denna men de fungerar även på en 
mer lokal nivå. För att komplettera dessa har vi i denna studie även använt 
en kvalitativ metod, intervjuundersökning. Genom denna har vi kunnat 
foga en uppfattning av vardagsanvändning av landskapet.

Metodbeskrivning

De båda analysmetoderna LCA respektive HLC kompletterar varandra. LCA 
kan sägas stå för ett naturvetenskapligt perspektiv och HLC för ett mer hu-
manistiskt. Enligt LCA består arbetsgången i en landskapsanalys av sex steg:
  

1) Avgränsning. Denna har skett genom att beställaren fått i uppdrag av 
länsstyrelsen att genomföra en landskapsanalys för projektet. I dialog 
med beställaren och länsstyrelsen har ytterligare en avgränsning skett, 
nämligen att landskapsanalysen skall fokusera på människors nyttjande 
av området. I enlighet med Landskapskonventionens fokus på att exper-
trollen måste ifrågasättas och kompletteras kommer varje steg att ut-
värderas i förhållande till hur underlag tagits fram och kommunicerats. 
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2) Arkiv- och kartstudier. Till grund för karaktäriseringen har de i 
projektet utförda studierna, naturvärdesbedömning, biotopkartering 
och kulturhistorisk utredning använts. Även tidigare studier ligger till 
grund, exempelvis Årjängs kommuns vindplan. Dessutom används 
data från Skogsstyrelsen, RAÄ samt länsstyrelserna.
3) Fältstudier. Dessa har utförts inom projektområdet i samband med 
tidigare utredningar och studier men också i samband med den inter-
vjuundersökning som genomfördes inom ramen för landskapsstudien.
4) Klassificering och beskrivning. Detta har till stor del redan gjorts i 
det underlagsmaterial som nämns ovan i punkt 2, och har samman-
ställts, utvärderats och redovisats till stor del genom kartor. I detta ar-
bete har de principer som rekommenderas vid HLC-analyser använts i 
de delar det är tillämpligt. I tillägg har karaktärisering utifrån exempel 
från några av de svenska studier som gjorts tillämpats, Nord och Sar-
löv Herlin 2011. Som beskrivits ovan har fokus lagts på funktion och 
process istället för läsbarhet. Frågan om visualitet togs upp i MKB:n 
för projektet och har inte studerats närmare i denna analys. Frågan 
diskuteras dock i Del 2 i samband med intervjundersökningen.
5) Tolkning.
6) Rekommendationer. Bedömningen av detta delas in i två delar: Den 
ena avser direkta rekommendationer för projektets räkning; den andra 
avseende själva planeringsprocessen. Grunden för projektvärdering 
har tagits från den norska vägledningen för landskapsanalys, Direkto-
ratet for naturforvaltning og Riksantikvaren 2011.

Syfte och avgränsning

Landskapsanalysen har initierats av Länsstyrelsen i Värmlands län genom 
sitt samrådsyttrande om projekt Årjäng NV etapp II, Länsstyrelsen i Värm-
land 2012-06-11. I detta anges att analysen skall beskriva konsekvenserna 
för natur- och kulturmiljön, speciellt avseende kumulativa effekter. I dialog 
med beställare och länsstyrelse har som ett andra syfte bestämts att en in-
tervjuundersökning om närboendes vardagslandskap skulle genomföras. I 
samband med denna ställdes också frågor om hur delaktiga informanter-
na känt sig i planeringsprocessen. Genom dessa frågor blir det möjligt att 
också bedöma de inledande planeringsstegen inför vindkraftsetableringen 
utifrån Landskapskonventionens delaktighetsperspektiv. Studien omfattar 
främst det område som omfattas av de två rekommenderade utvecklings-
områdena för vindkraft: Mölnerud-Holmerud respektive Gerrud-Ed, År-
jängs kommun 2010. Det område som benämns analysområde utgörs av ett 
fem kilometer stort område runt vindparken.
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Landskapet i Årjäng 

Karaktärsdrag
Kulturgeografen Hans Antonson utförde en regionindelning av Sveriges 
landskaps karaktärsdrag, Vägverket 2006. Som grund till regionindelningen 
ligger dagens natur- och kulturlandskap, med hänsyn tagen till den his-
toriska utvecklingen. Analysen är storskalig och författaren påpekar att 
den behöver kompletteras med mer detaljerade analyser i enskilda projekt. 
Värmlands huvudsakliga karaktär är de stora dalstråken, vilka mynnar i det 
flacka slättlandet norr om Vänern. Det är också dessa stråk, tillsammans 
med Vänern, som styrt kommunikationerna. På senare tid har de tvärgåen-
de kommunikationslederna E18 och järnvägen mellan Oslo och Stockholm 
tillkommit. Värmland indelas i fem regioner: Bergslagen, Finnbygderna 
ovan högsta kustlinjen, Klarälven, Vänerslätten och Värmlands dalbygder. 
Det är inom den sistnämnda vi återfinner Årjäng och projektområdet. Re-
gionen beskrivs som sjörik och starkt kuperad. Bebyggelsen är spridd och 
delvis samlad i mindre byar, belägna på sedimentsjordar i kanten mellan 
skog och åkermark. På sina ställen finns också bruksherrgårdar, bruksnä-
ringen har dock över tiden växlat från järnbruk till sågverk. 
   I Årjängs kommuns vindplan har det gjorts en mer detaljerad karaktä-
risering, Årjängs kommun 2010. Kommunen delas i tre huvudsakliga ka-
raktärsområden: Stora sjöar, uppodlade dalgångar respektive skogklädda 
berg. Sjöarna och i dess förlängning dalgångarna i kontrast mot bergen be-
stämmer karaktären på landskapet. Det är starkt kuperat med dalbottnar 
och höjdryggar som huvudsakligen löper i nord-sydlig riktning. Bebyggelse 
och vägar är oftast lokaliserade till dalgångar och vattendrag. Sjösystemen 
används idag till friluftsaktiviteter. Förr dominerades de av industrin. Pro-
jektområdet är beläget inom karaktärslandskapet skogklädda berg. Detta 
beskrivs i vindplanen som följer: Skogslandskapet är glest befolkat, här 
finns få vägar och litet inslag av öppen odlingsbar mark. Bergen skapar en 
rumskänsla när de bryter av och begränsar vyerna. Förutom på några håll 
i söder slutar höjderna i branter och övergången mellan landskapstyperna 
blir tydlig. Naturen är variationsrik, har en stark vildmarksprägel och stora 
områden är relativt opåverkade av människan. Bergs- och skogslandskapet 
är mycket kuperat och vidsträckt med magra tallskogar och hällmarker på 
höjderna samt granskog blandat med våtmarker i sprickdalarna. De skogs-
klädda bergspartierna inrymmer många små sjöar, torvmossar och fukt-
skogar. Våtmarkerna fungerar som vattenreserv för älvarna och åarna som 
rinner ner till sjöarna. Inslaget av lövträd är litet i de barrträdsdominerade 
skogsområdena. Vindplanen delar i sin tur också in landskapet i delområ-
den där projektområdet utgör en del av Skogsområde i kommunens centrala 
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delar. Detta utgör en gräns mellan de västra och östra vattensystemen i 
kommunen, illustration 3. Det är glest bebott och kännetecknas av svårtill-
gänglighet. Främsta kommunikationsleden är idag vägen mellan Blomma, 
Lennartsfors, Fölsbyn och Töcksfors. Järnvägen mellan Bengtsfors och År-
jäng är nedlagd och används för turisttrafik med dressiner.
   I de miljökonsekvensbeskrivningar som gjorts för projektområdet, både 
Årjäng NV etapp 1 samt Årjäng SV, görs naturvärdesbeskrivningar. Be-
skrivningarna av de båda områdena ansluter till beskrivningen ovan. De 
är mosaikartade barrskogsområden med såväl platåer som bergsbranter. 
I båda områdena bedrivs ett aktivt skogsbruk, i det södra mer intensivt, 
Gerre m fl 2009 och 2010.  Stora delar av området Årjäng NV etapp 1 be-
står av ett naturvärdesområde präglat av tallskog och myrmarker, vilket 
utgör en god miljö för tjäder. Miljön är dock påverkad av skogsbruk. I den 
östra delen finns ett område för biotopskydd vilket sammanfaller med en 
nyckelbiotop. Detta beskrivs som en äldre naturskogsartad barrskog vil-
ken innehåller en värdefull kryptogamflora, Gerre m fl 2009. Utanför pro-
jektområdet i bergsbranter och dalgångar finns fler utpekade naturmiljöer. 
Inom projektområde Årjäng NV etapp 2 har ett liknande område med gles 
hällmarkstallskog av hög ålder uppmärksammats, Gerre m fl 2010.

Kulturlandskapet
Fornlämningsregistret visar på ett landskap som nyttjats av människor se-
dan stenåldern. De flesta förhistoriska lämningar hör troligen till senare 
skeden med betoning på järnålder. Lämningarna utgörs främst av fynd- och 
boplatser samt gravar. Fornborgen i Fölsbyn kan också räknas till denna 
senare del av förhistorien. Gemensamt för fornlämningarna är att de alla 
är knutna till vattendragen och dalgångarna som omger dessa. Högre upp i 
terrängen återfinner vi lämningar från historisk tid. Dessa utgörs bland an-
nat av gränsmärken, kolningsgropar, tjärdalar och fångstgropar. I samband 
med kulturmiljöutredning för projekten registrerades också en färdväg. 
Denna är belagd som arbetsväg för skogsarbete men har en tradition av att 
vara en pilgrimsled. Vägen passerar en tjärn som är uppkallad efter den, 
Vägtjärn, vilket antyder en relativt hög ålder. I övrigt kan lämningarna inom 
projektområdet främst knytas till skogsbruket som näring, då de nästan 
uteslutande utgörs av gränsmärken. Troligen härrör de från ett skede när 
industrialiseringen gjorde skogen värdefull, och därmed beskattningsbar.  
   I det historiska kartmaterialet finns tre huvudsakliga karteringsskeden 
för dessa socknar. Det första sker vid mitten av 1600-talet, detta omfattar 
bara inägomark. Det andra skedet inträffar vid sekelskiftet 1700 – 1800, 
detta omfattar storskifte av skogsmark. Under mitten och senare delen av 
1800-talet genomförs laga skiftet. Detta finns sammanfattat i den härads-
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Illustration 3. Landskapskaraktärer inom analysområdet. Landskapet domineras av det 
öppna landskapet vid sjöarna där bebyggelse och jordbruk etablerats, i kontrast till de höga 
skogsklädda bergen. Ett undantag är bebyggelsen vid Lund och Furskog, belägen i passet 
mellan platåerna Orremossen och Stugufjällen. Tätort och tätortsliknande bebyggelse finns 
vid Årjäng och Fölsbyn.
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ekonomiska kartan från 1890-talet. I skifteshandlingar från såväl storskifte 
av skog som laga skifte hänvisas till äldre kartmaterial vilka inte finns arki-
verade. Exempelvis hänvisas avseende Lysed till en förrättning gjord 1761, 
och för Ed till en förrättning utförd 1781, Ljunggren m fl 2007. Som vi kan 
se nedan anses all allmän mark vara fördelad mellan gårdarna senast 1762, 
varför en ytterligare kartering bör ha genomförts, senast vid mitten av 
1700-talet. 
   I en beskrivning av Värmland från 1762 ges sockenvisa beskrivningar av 
samhällets näringar, Mörner 1952 (1762). Projektområdet är beläget i Sil-
bodals och Holmedals socken. Det kan noteras att det för båda socknarna 
anges att det inte förekommer några allmänningar utan all mark är upp-
delad på respektive gård. I beskrivningen av Silbodal sägs att hela sock-
nen består skog. Detta modifieras något senare i beskrivningen men skall 
nog ses som ett intryck av att ekonomin domineras av skogsnäringen. Som 
produkter anges timmer och kol samt något smör, talg och näver. Några 
kvarnar och sågverk utnyttjar vattenflöden men främst är dessa intressanta 
för flottning, nästan halva beskrivningen ägnas åt lämpliga flottleder. Dessa 
sker främst till Gustaffors bruk vad avser de västra delarna av Silbodal. Hol-
medals socken är beskriven tillsammans med Fågelvik, Töcksmark, Östra 
Wallskog och Karlanda socknar. Även här dominerar skogsnäringen i be-
skrivningen. Det anges dock att skogen är medtagen av det myckna sved-
jandet och timmerproduktionen. I dalgångarna finns dock näringsrik jord 
varför en viss odling också förekommer. Det omnämns också en viss han-
del med djur och produkter från djurhållning. Författaren konstaterar dock 
att thet är ringa af alla slagen. Det är skogstimret och nävern som utgör 
den största förtjänsten. Timret flottas huvudsakligen till Dals Ed för vidare 
transport till Uddevalla Såg Bruks Intressenter.
  Den relativt tidiga karteringen av skogsmarken bör ses mot bakgrund av 
skogens betydelse som näring i denna del av Värmland. Denna kan säkert 
till stor del kopplas till industrialiseringsprocessen, där även sågverkens 
framväxt kan sägas ingå. I Lennartsfors skall ett sågverk ha uppförts under 
1600-talet vid forsarna, se illustration 4. Denna industrimiljö utvecklas se-
dan till ett järnbruk och är idag en kraftstation vilken utnyttjar sjön Foxen 
som vattenmagasin.
 I dagens landskap har transporter flyttats från vattenleder till vägar. 
Vattnets funktion i dagens samhälle är enbart för energiproduktion. Råva-
ruförädlingen av skogen sker inte längre lokalt. Den prägel dagens industri 
sätter på landskapet är därmed mer svårupplevd. I skogen sker uttagen 
med allt större maskiner, lastbilar transporterar råvaran till fabriker i an-
dra kommuner. Kraftbolaget ingår i en stor koncern med liten återverkan 
lokalt.
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 Till jordbruket hör de två kvarnlämningar som finns inom området, den 
ena vid Bocklerud och den andra vid Årjäng. Båda är av naturliga skäl lo-
kaliserade vid vattendrag. De by-/gårdstomter och torp som registrerats 
utifrån äldre kartmaterial visar på bebyggelsens utbredning under historisk 
tid.
 Även dessa är nästan uteslutande belägna vid vattendrag. Koncentratio-
ner uppträder vid Selen, Holmerud, Sundsbyn, Fölsbyn, Sundstabyn, År-
jäng, Lysed och Näs. 
   Från äldre tiders bosättning finns spår av järn- och bronsåldersbebyg-
gelsen, främst i form av gravar. Gravar och gravfält sammanfaller mycket 
väl med de platser där vi kan belägga den historiska bebyggelsen. Den sena 
stenålderns gravar, de så kallade hällkistorna, finns representerade vid Ly-
sed. Det är enda platsen inom området som de förekommer på men här 
finns å andra sidan tre stycken. Boplatser kan beläggas genom fynd av sten-
redskap och keramik. Ett särskilt vanligt fynd är skafthålsyxan. Denna re-
presenterar ofta den tidiga jordbruksbebyggelsen. Flera av fyndplatserna 
representerar även ett ännu äldre skede, boplatser från stenåldern. Även 
dessa är knutna till vattendrag och lokaliserade till ungefär samma om-
råden som den historiska bebyggelsen och gravarna. Det finns dock vissa 
skillnader. Fler är belägna i den absolut västligaste delen av Stora Le och en 

Illustration 4. Lennartsfors Bruk från mitten av 1800-talet. Källa: Nordiske Bille-
der: Prospecter fra Danmark, Norge og Sverige, fjerde bind. København 1870.



44

mindre mängd vid Selen. Två fynd av stenyxor sammanfaller med gården 
Lund, vilken är belägen på sluttningen till Stugufjället. Yxorna kan dateras 
till slutskedet av stenåldern och antyder en lång jordbrukstradition.
 Sammanfattningsvis karaktäriseras projektområdet av lämningar från 
skogsbruk för en industriell process, vilken pågår än idag. Gränsmärken 
och kartor utgör en del i denna ekonomi. Denna näring har även påverkat 
kringområdet, genom industrianläggningar, flottningsleder, sjötransport-
system och reglerade sjöar. Inom detta vattennära område är även förhisto-
rien närvarande. Främst genom gravanläggningar som rösen och höggrav-
fält men också genom boplatser och fornborgen i Fölsbyn. Idag utgör det 
även en del i turistnäringen där fiske och kanotpaddling dominerar.

Människors brukande
Hur de boende använder området idag framgår av Del 2. Inom vindpark-
området sker en bruksanvändning främst knuten till skogsbruk och jakt, i 
mindre utsträckning till fiske samt bär- och svampplockning. Även utanför 
området sker naturligtvis en liknande användning där vegetation och ter-
räng ger de riktiga förutsättningarna. 
   Väster om parkområdet sker vardags- eller nöjesanvändningen. Den 
består främst i promenader, ridning och utflykter. Dessa utförs oftast i 
närområdet runt huset. Utflykter kan även ske betydligt längre bort från 
huset, längs sjösystemen eller till något speciellt utflyktsmål. Turister vis-
tas sommartid vid sjösystemen väster eller öster om området. Kanoting, 
vandring och fiske är de främsta aktiviteterna för denna typ av turister, 
illustration 5.
 Detta brukande stämmer väl med den kunskap vi har av förhistoriskt 
och historiskt brukande av området. Grupper av äldre gårdar och gravar 
sammanfaller med förhistoriska boplatser såväl som dagens bebyggelse-
samlingar. Det är längs vattendragen människor främst har bott och verkat 
under årtusenden. Längs Stora Les och Västra Silens stränder och vikar har 
möjligheterna för bosättning, och till en början främst jakt och fångst varit 
goda. Dessa områden har även varit lämpade för jordbruk när den tiden 
kom. Undantaget utgörs av en grupp boplatser i den västligaste delen av det 
studerade området. Dessa är belägna längs vikar och sund vid Foxen/Stora 
Le. Dessa utgörs förmodligen av jakt/fångstboplatser och hör nog ofta till 
stenåldern, även om såväl jakt som fiske är en viktig aktivitet för männis-
korna i området än idag.
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Illustration 5. Landskapets huvudsakliga funktioner. I lanskapskaraktäriseringen visas att 
det huvudsakligen är sjösystemet med dess mänskliga kolonisering som skapar ett tydligt 
karaktärsdrag. Bosättningen är dock beroende av skogsresursen för sin fortlevnad varför 
kontrasten mellan sjö/bosättning och skogen är en viktig del i landskapskaraktären.
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Sammanfattande karaktäristik för analysområdet och 
vindparkområdet

Landskapskaraktären inom analysområdet utgörs främst av två element, 
ett naturgivet och ett skapat av människan, tabell 1. Den naturgivna miljön 

Tabell 1 Analysområdets karaktär

Landskapsaspekt Beskrivning Tidshorisont

Landskapets innehåll

Forntid - nutid Stor

Vegetation Stor

Markanvändning Forntid – nutid Stor

Bebyggelse Forntid – nutid Stor

Kulturhistorien Forntid – nutid Medel

Processer

Naturprocesser Vattenföringen i sjösystemen. Forntid – nutid Stor

Mänskliga Nutid Medel

Liten

Sammanhang

Rumsliga Forntid - nutid Stor

Funktionella Forntid - nutid Stor

Historiska Forntid - nutid Stor

Landmärken

Naturskapade Forntid - nutid Stor

Människoskapade Forntid - nutid Liten

Betydelse för 
landskapskaraktären

Landformer Området karaktäriseras av skogklädda 
bergsplatåer och långsmala sjöar.

Området domineras av barrskog med visst inslag 
lövskog.

Historisk tid – 
nutid

Skogsbruk dominerar landskapet men ett 
småskaligt jordbruk bedrivs längs delar av 
sjöstränderna.

Bebyggelsen består av Årjängs tätort med dess 
stadslika karaktär och av de mindre 
bybildningarna längs vattendragen.

Lösfynd och gravar visar på en bosättning i 
området från stenålder. Gravarna är dock främst 
anlagda på brons- och järnålder. Fornborgen vid 
Fölsbyn kan knytas till samma tid. De historiska 
by-/gårdstomterna visar genom sitt läge att 
bosättningen har en kontinuitet fram till våra 
dagar.

Skogsbruket leder till plantageskogar. 
Samhällsutvecklingen leder till en viss avfolkning 
av småbyarna.

Anläggnings-
verksamhet

Vattenmagasin för elkraftverk. Historisk tid – 
nutid

Sjösystemen ingår i DaNo-området och utgör en 
del i ett stort sammanhängande sjösystem i 
Värmland och Dalsland.  Även skogsområdet 
börjar i Dalsland i söder och sträcker sig längre 
norrut.

Bosättning vid vattendrag. Har en grund i 
kommunikation, odling och fiske. Detta påverkar 
ännu idag bosättningsmönstret. Vatten och 
elproduktion.

Sambandet mellan bosättning, jakt/fiske och 
jordbruk längs sjöstränderna har en lång 
kontinuitet och fortsätter idag. Sjösystemens 
funktion som transportsystem fortlever, men 
främst som turistverksamhet.

Sammanhängande sjösystem i starkt kuperad 
terräng.

Kulturmiljöerna Selen och Fölsbyn.
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omfattar sjösystemet omgivet av höga berg. Det humant präglade landska-
pet utgörs av bybildningar och odlingslandskap längs sjöarna, vittnande om 
en pågående mänsklig kolonisation av sjölandskapet sedan minst 6 000 år.
   De processer som styr användandet av området är tydligt knutet till stor-
samhället. Få människor lever av det egna skogs- eller lantbruket, de har of-
tast andra arbeten som huvudsaklig försörjning. Skälen till att bo i området 
är en fråga om livsstil och till en del tradition. Det är ett samhälle där natur-
resurser, som jakt, fiske, skog och odling, utgör grunden för livet. Området 
är förhållandevis väl befolkat även om en viss befolkningsminskning såväl 
som en åldersmässig snedfördelning kan anas. 
   Landskapet inom vindparksområdet är mer ensartat människopräglat, 
tabell 2. Det utgörs huvudsakligen av mänskligt påverkade skogar. Inom 
området finns en del partier med äldre blädnings- och betesskogar men 
huvudsakligen består det av skogsplantager.
 Processerna som styr utvecklingen i området är till stor del knutna till 
skogsindustrins villkor. Om råvarupriserna gör det lönsamt kommer skogs-
bruket att fortsätta i samma takt eller öka, med den påverkan på landskapet 
det ger.
Tabell 2 Vindparkområdets karaktär

Landskapsaspekt Beskrivning Tidshorisont

Landskapets innehåll

Forntid – nutid Stor

Vegetation Stor

Markanvändning Skogsbruk. Stor

Bebyggelse Nutid Liten

Kulturhistorien Medel

Processer

Naturprocesser Naturlig skogstillväxt. Forntid – nutid Liten

Mänskliga Skogsbruket leder till plantageskogar. Nutid Stor

- - -

Sammanhang

Rumsliga Stor

Funktionella - - -

Historiska Liten

Landmärken

Naturskapade - - -

Människoskapade - - -

Betydelse för 
landskapskaraktären

Landformer Området utgörs av skogklädda bergsplatåer med 
mindre dalar och våtmarker.

Området domineras av barrskog med visst inslag 
lövskog.

Historisk tid – 
nutid

Historisk tid – 
nutid

En jaktstuga.

Utgörs främst av gränsmärken men även en äldre 
färdväg finns inom området.

Historisk tid – 
nutid

Anläggnings-
verksamhet

Skogen ingår som en produktionsenhet inom 
skogsindustrin. Utvecklingen inom denna 
kommer också att påverka utvecklingen inom 
skogen.

Historisk tid – 
nutid

Gränsmärken visar på skogens historiska 
betydelse för området.

Historisk tid – 
nutid
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Illustration 6. Analys av tidshorisonter inom olika delar av analysområdet. Av kartan 
framgår hur bosättningar, gravar och historiska bytomter sammanfaller och bildar en fler-
tusenårig historisk kontinuitet runt vattendragen i kommunen. Inom de höglänta skogsom-
rådena är det den historiska utvecklingen med ett alltmer industrialiserat skogsbruk som 
präglar miljön.
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Tolkning
Landskapsanalysen visar att karaktären huvudsakligen skapas av de his-
toriska bosättningarna runt sjöarna vilka kontrasteras mot de skogklädda 
bergen, illustration 6. De processer som styr landskapsutvecklingen är dels 
traditionen av att leva nära och av naturens resurser, och dels storsamhäl-
lets utveckling med centralisering av såväl resurser som ägande.
 Värdebedömningen visar att analysområdets värden skapas genom sam-
manhanget mellan sjösystemen och den historiska bosättningen. Områdets 
identitet kan knytas till naturen och den traditionella livsstilen, tabell 3. 
Vindparkområdet har en ensartad miljö dominerad av plantageskogsbruk, 
med vissa inslag av äldre skog, tabell 4.  

Tabell 3 Analysområdets värden

Kriterier 1 2 3 4 5 Bedömning

Mångfald X

Tidshorisont X Bosättning längs vattendragen har en lång mänsklig historia.

Sammanhang X

Kontrast X

Hävd X

Uttrycksfullhet X Sjölandskap med bosättning längs stränderna.

Identitet X

Området innehåller två huvudsakliga element: Skogklädda 
platåer och vattendrag.

Sammanhanget i kulturrummet längs vattendraget är stort. 
Även vattendragen i sig ingår i ett större sammanhang.

Kontrasten i landskapet utgörs främst av den naturgivna 
mellan sjö- och skogslandskap.

Det odlade landskapet har fortsatt samma omfång som det 
historiska, men karaktären på vad som brukas har ändrats. 
Vattensystemen har ändrat karaktär från fiske och transport 
till energiproduktion och turism. Skogen har ändrat karaktär 
och blir alltmer ensartad genom hygges- och 
planteringsbruket.

Skogen och vattnet dominerar. Identiteten är ofta knuten till 
skogsbruk, jakt och fiske.

Tabell 4 Vindparkområdets värden

Kriterier 1 2 3 4 5 Bedömning

Mångfald X Området domineras helt av skogsbruk.

Tidshorisont X

Sammanhang X Skogsbruket ingår i ett globalt skogsindustriellt bruk.

Kontrast X

Hävd X

Uttrycksfullhet X

Identitet X Identiteten är knuten till skogsbruk och jakt.

Kulturhistorien finns genom uppmätning av gränser, belagd 
från historisk tid.

Det finns mindre områden med äldre blädnings-/betesskog 
kvar.

Skogen har ändrat karaktär och blir alltmer ensartad genom 
hygges- och planteringsbruket.

Områdena med gles tallskog har ett högt rekreationsvärde 
och ger tillsammans med gränsmärken en historisk 
dimension åt landskapet.
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Rekommendationer 
Områdets landskapliga, historiska och sociala värden sammanfaller till 
stor del. Det handlar om ett system där naturresurser nyttjas för försörj-
ning men också för att skapa mening med livet. För att behålla och ut-
veckla detta system måste det finnas en framtida möjlighet att försörja sig 
inom området utan att förstöra resurserna. Eftersom denna landskapsana-
lys föranleds av ett vindkraftsprojekt blir den stora frågan att besvara: Hur 
påverkas detta landskap, detta system, av den förestående vindkraftseta-
bleringen?
 Inom projektet är ett relativt stort antal markägare berörda. Genom vind-
parken kommer flera markägare att få ett tillskott till sin försörjning. Detta 
ökar möjligheterna för en positiv befolkningsutveckling. För att ytterligare 
stärka bygden finns det en möjlighet att argumentera för bygdepeng, se Del 
2.Detta har förts fram i en del av intervjuerna. Frågan har dock inte lyfts 
inom ramen för samrådsprocessen vare sig för vindbruksplanen eller för 
projektet. Bygdepengar är inte helt oproblematiska men det finns idag en 
relativt stor erfarenhet av att hantera dessa, exempelvis har Hela Sverige ska 
leva tagit fram en mall för hur detta kan ske, 2012. En annan möjlighet för 
bygden att tillgodogöra sig vinster från brukandet av naturresursen vind är 
att delägarskap erbjuds till lokalbefolkningen. 
 Etableringen kommer att innebära bättre möjligheter för ett lönsamt 
skogsbruk inom parkområdet. Även detta leder till en ökad försörjning för 
markägare. En del av denna inkomst kommer att gå vidare till utomstående 
entreprenörer. Främst är det samma människor som gynnas av vindparken 
i sig som också gynnas av möjligheten att bedriva ett mer rationellt skogs-
bruk. 
 Det som skulle kunna motverka en positiv befolkningsutveckling är 
främst relaterat till störningar från vindkraftverken. I intervjuerna framgår 
det att det främst är ljudet som oroar människor, den visuella påverkan är 
inget som oroar. I denna rapport diskuteras inte visuell påverkan ytterliga-
re. En utförlig diskussion om det principiellt problematiska med ut-/sikt el-
ler det visuella som ett värdekriterium finns i Del 1, och en siktanalys finns 
i MKB:n för projektet, Kahlman och Swedberg 2013. Det är mycket viktigt 
för bygden såväl som vindkraftprojektet att ljudpåverkan tas på allvar och 
det inte uppstår störningar vid de enskilda husen. 

Projektet 
Av underlagsmaterialet att döma är projektet väl anpassat till planunder-
lag och befintlig bebyggelse. Påverkan på den sociala miljön och bygdens 
utveckling är positiv. Påverkan på kulturlandskapet bedöms därmed också 
som positiv, eftersom denna är starkt knuten till en levande bygd. 
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   Påverkan på kulturmiljön vid Fölsbyn bedöms i detta sammanhang inte 
som så stor att den utgör grund för kompensationsåtgärder. Om bedöm-
ning görs av tillståndsgivande myndighet att den bör kompenseras får en 
värdering göras utifrån vedertagna kriterier. En kompensation bör utfor-
mas så att den kompenserar skada av förlorat värde på plats eller på annan 
plats. Den farhåga som kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen uttryckt är att 
skadan skulle vara av visuell art. Ett förslag till kompensation på plats skulle 
kunna var att medel avsätts till en mer omfattande skötsel av kulturmiljön 
i såväl Selen som Fölsbyn och objekt däremellan. En annan platsspecifik 
åtgärd är en riktad forskningsinsats om kulturmiljön i området med forn-
borgen i fokus. Denna kan sedan förmedlas till besökare. För kompensation 
på annan plats kan medel avsättas för skötsel av en likartad miljö på annan 
plats inom Årjängs kommun, eller Värmland. Inom Årjäng skulle miljö 317 
Brevik-Källtegen kunna vara lämplig.  
 För att i ett större perspektiv påverka landskapsutvecklingen av analysom-
rådet kan medel avsättas för utveckling genom bygdepengar. Ett alternativt 
kan vara en ekonomisk förening som driver ett eller flera vindkraftverk med 
målsättningen att avkastningen skall användas för utveckling av bygden. 
 För att bevara och utveckla samhällets ekonomiska och historiska grun-
der är det viktigt att naturresurser fortsatt kan vara en del i ortens försörj-
ningstrategier. Vindkraften är en sådan resurs och projektet utgör en rimlig 
anpassning till naturen och människan. För att bidra till en hållbar social 
utveckling kunde projektet optimerats avseende hur avkastningen av pro-
jektet distribueras inom lokalsamhället. 

Planeringsprocessen 
Det kan konstateras att även om det inte finns några formella fel i handlägg-
ningen av vare sig vindbruksplan eller vindkraftsprojektet så har frågor om 
landskapet och bygden inte uppmärksammats tillräckligt. Redan i samband 
med vindbruksplanen borde åsikter, såväl för som emot, särskilda områden 
ha fångats upp. Detta kunde ha skett genom lokalt arrangerade möten, om-
råde för område, där lokalbefolkningen kunde deltagit i en tydligare dialog 
om sin framtid. För vindkraftsprojektet kunde en tydligare diskussion förts 
med konkreta förslag på hur delägande eller bygdepeng kunde organiseras. 
Den intervjuundersökning som genomförts inom ramen för detta projekt 
har givit en mycket tydligare bild av hur de boende uppfattar sin omgivning 
och hur de ser på projektet. Det borde ställas tydligare krav på bättre för-
ankrade underlag avseende de boendes behov och önskemål redan i sam-
rådsskedet.
 I intervjuundersökningen framkommer det funderingar och viss kritik som 
rör brist på delaktighet för allmänheten. I stort verkar dock informanterna 
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tycka att samrådsprocessen avseende såväl kommunens vindplan som projek-
tet har uppfyllt deras önskemål om information. Vad gäller landskapsanalysen 
är det uppenbart att såväl syfte som avgränsning har skett helt utifrån ett ex-
pert- och planeringsperspektiv. Genom att intervjuundersökningen genom-
förts har dock landskapsanalysen kunnat diskutera nyttjande av landskapet ur 
ett vardagligt perspektiv, något som inte skett i tidigare projekt eller i samband 
med framtagande av vindbruksplanen.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Allmänt anseende:
•	Vad	tycker	du	om	vindkraft?	
Varför? Utveckla!

•	Vad	tycker	du	om	vindkraft	här?
Vad tycker du om att Årjängs kommun satsar på vindkraft? 
Hur tycker du att kommunen skött information och kommunikation 

om projekteringen?

Nyttjandevanor:
•	Var:		
Är du ofta i området kring Orremossen, Rösåsen eller Stugufjällen?
I vilket naturområde rör du dig mest?
Hur långt från hemmet brukar du normalt åka? 

•	Hur:
Hur transporterar du/er från och till området?
 Är du oftast ensam eller är ni fler som åker tillsammans?

•	När:	
Hur många dagar i veckan/månaden är du ute i skog och mark? 
Är det några särskilda tider på året som du är där mer eller mindre? 
Ändras dina friluftsvanor efter årstiderna?

•	Varför:
Beskriv en vanlig tur i skogen, vad gör du?
Rekreation? Promenad? Avkoppling? Svampplockning? Jakt/fiske? 

Skogsbruk? Naturvård? 

Nyttjandepåverkan
•	Kommer	uppförandet	av	vindkraftsparkerna påverka dina 

friluftsvanor?
På vilket sätt?
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•	Kommer	de	nydragna	vägarna	upp	till	vindkraftsparkerna 
underlätta tillgången till dessa områdena?

Kommer du att vara mer i dessa områdena efter att ny väg har 
dragits?

Lockar det dig att vara i dessa områdena?  – Varför/Varför inte?

•	Kommer	vindkraftsparkerna påverka utsikt eller skapa någon slags 
landskapsförändring där du bor?

Hur upplever du de planerade förändringarna? 
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