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Yttrande i ärende BMN 2012-000897 
gårdsvindkraftverk på fastigheten Husby-Högstad 2:2 

(STENSÖ GÅRD) 
 
 
 
 
Naturskyddsföreningen Norrköping har beretts tillfälle att yttra sig över byggandet av ett 
gårdsvindkraftverk vid Stensö gård. Vindkraftverket placeras på ett berg söder om gården. 
Koordinater i Rikets nät (RT 90): 649755, 155280. 
Vårt yttrande baseras på följande handlingar, som föreningen erhållit från kommunen: 1 karta 
(2012-06-29), 1 huvudritning (2012-06-29) och 3 fotomontage (2012-05-04). Yttrandet har 
föregåtts av ett fältbesök 2012-08-19. 
 
Berget, som vindkraftverket placeras på, ligger i ett område som i kommunens naturvårdsprogram 
klassas som regionalt intresse för naturvården (klass 2). Berget höjer sig ca 10 meter över den 
omgivande terrängen och omges av en krans med träd, främst ekar. I naturvårdsprogrammet 
beskrivs ekhagarna vid Stensö med orden ”Omväxlande karaktär, en mycket värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. Området är viktigt för många olika arter av växter, fåglar, insekter, lavar 
och mossor. Ekhagmarken är mycket vacker och en av de största på Vikbolandet. Här finns många 
gamla träd och gott om död ved och hålträd. På trädens bark växer en mycket värdefull lavflora 
med gott om lunglav samt de missgynnade gul dropplav, hjälmbrosklav och grå skärelav. Man 
finner även ekticka.” 
 
Naturskyddsföreningen anser att vindkraften ska spela en viktig roll i en framtida elförsörjning, 
baserad på förnybara energikällor. Vårt övergripande mål är att komma bort från beroendet av 
fossila bränslen och kärnkraft. Samtidigt är det nödvändigt att negativa miljöeffekter från 
elproduktionen minskar. Vid utbyggnad måste stor hänsyn tas till naturvärden, så att inte skador 
uppstår eller värdefulla och viktiga områden förstörs. 
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Placeringen av vindkraftverk (eller andra byggnader) i klass 2-områden bör undvikas. Om 
exploatören ändock vill fullfölja planerna på en byggnation anser Naturskyddsföreningen 
Norrköping att bygglovhandlingarna ska kompletteras med någon form av beskrivning hur natur 
och naturvärden kommer att påverkas. Vid uppförandet av ett enstaka gårdsvindkraftverk syftar vi 
inte på en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning. Men en mer detaljerad karta, som visar vilket 
område som kommer att påverkas, anser vi nödvändig. Likaså en beskrivning som klargör om ekar 
och tallar behöver avverkas. 
 
Av erhållna handlingar framgår att två bostadsbyggnader ligger ca 170 m från det planerade 
vindkraftverket och riktningen till verket är SV. Samma som den förhärskande vindriktningen. Ett 
avstånd på 170 m förefaller i det här sammanhanget vara ett kort avstånd och buller från verket kan 
befaras bli störande. Naturskyddsföreningen Norrköping utgår ifrån att bullerfrågan behandlas i 
den fortsatta byggprocessen. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
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