
Hinder för EEW:s solenergianläggning på riksintresset Snokamossen 
vid Torup i Hylte kommun

Grund för avslutning av projektet med hänvisning till internationella åtaganden 

Föreningen God Livsmiljö Hylte sammanställer härmed material som visar olämpligheten för den av 
EEW (Eco Energy World Development Holding Limited, Monaco) föreslagna solenergianläggningen 
på Snokamossen vid Torup, Hylte kommun. 
Vi kan konstatera att anläggningen varken är hållbar eller klimatvänlig.
Projekt Snokamossen bör avföras från fortsatt handläggning av följande skäl:
• Området är klassat som riksintresse för naturskydd.
• Området är Klass 1 objekt i våtmarksinventeringen i Hallands län och ”har mycket höga natur-

värden för regionen och är av internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor 
del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare
påverka hydrologin bör tillåtas”.

• Området är tillrinningsområde för vattenskyddsområdet Nyebro, reservvattentäkt i Hylte kommun.
• EU har fastställt akut strategi för återställning av biologisk mångfald 2030. Ge naturen större plats 

i våra liv. Fit for 55. Krisläge råder. EU fastslår flera tvingande åtgärder för att den biologiska 
mångfalden ska återhämta sig 2030. Staterna ska utse ytterligare skyddade, alternativt strikt 
skyddade områden (<2021), inrätta ekologiska korridorer för att förhindra genetisk isolering, 
underlätta arters migration och bevara och förbättra välfungerande ekosystem. Redovisning av nya
rättsligt skyddade områden och integrerade ekologiska korridorer ska ske 2023. Efter EU-
utvärdering (2024) kan eventuellt beslut om strängare åtgärder och lagstiftning bli nödvändiga. 
Liksom tydligare tidsfrister för att säkerställa (<2030) att det inte sker någon försämring i 
bevarandetrender och -status.
Sverige har skyldighet att prioritera detta arbete innan planerna på industrialisering av 
naturskyddsområden och mossmarker genomdrivs. 

• Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Sverige har därför 
undertecknat och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald och införlivat den i det svenska 
miljöarbetet. Ramarna anges i miljöbalken och miljökvalitetsmålen. 

• Höga ornitologiska värden i Örkenområdet. Sammanställning av SLU:s inventeringsytor för 2015 
visar förekomst av många skyddade, hotade och rödlistade arter som hökar (2), vråkar (2), tornfalk,
ugglor (3), Röd glada, Fiskgjuse, Orre, Tjäder, Kornknarr, Trana, Morkulla, Storspov, Snäppor (2), 
Enkelbeckasin, Nattskärra, Tornseglare, Svalor (2), Göktyta, Spillkråka, Hackspettar (2), 
Kungsfågel, Svanar (2), Gäss (2), Kricka, Storlom, Gråhäger, Lärkor (3), Gröngöling och Varfågel. 
Därtill stor bredd av andra arter. Habitatförluster ökar behovet av att Snokamossen blir opåverkad.

• Regeringens deklaration (2021-10-12) att inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald
ta fram ett nytt globalt ramverk där Sverige kräver skydd för 30 procent av jordens land och hav.

• Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturvårdsverket, 2015-04-21. 
• Riksdagsbeslut 2014-06-24 om Strategi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra 

ekosystemtjänster. Vindkraft orsakar undanträngning och stora habitatförluster. 20 % efter 3 år.
• EU-Birds Directive  – Annex I, II & III, Tetrao urogallus. Detta ställer krav på länsvisa större 

områden om 250 km2, för att skydda en minipopulation om 450 individer och säkra artens sociala 
struktur runt traditionella lekplatser. Örkenområdet inkluderande Snokamossen och Store Jöns 
Mosse är ett idealiskt område för att leva upp till detta internationella åtagande. Detta gäller också 
för arten orre som i riksintresse-beskrivningen för Snokamossen under avsnitt Ornitologiska 
värden anges inrymma ”bland annat ett stort orrspel”. Här ses potential för ekoturism.

• Stöd i två nya statliga betänkanden. 
➢ SOU 2020:73. Skogsutredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skog.
➢ SOU 2021:51. Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. Detta betänkande omfattar en längre 

process som inleds med inventeringar för att få ökade kunskaper om arternas och miljöernas 
tillstånd och skyddsbehov. Betänkandena baseras på Sveriges skyldigheter och åtgärder för att 
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➢ uppfylla våra internationella åtaganden och bemöta EU-kritiska synpunkter.
➢ Framtagning av Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
➢ Förslag att alla länsstyrelser ska besluta om livsmiljöunderlag senast 2027-12-31. 

• EU-rekommendation (2019-02) att Sverige ska ta fram förvaltningsplaner för hantering av torka. 
• EU:s nya dricksvattendirektiv (Hösten 2020) med utökade krav på riskbedömning av råvatten och 

samordning. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att föreslå hur ansvaret ska fördelas  
Nya ämnen ska rapporteras. Klimathotet kräver långsiktigt agerande och intakta högmossar.

• Nytt miljöövervakningsprogram för Hallands län under perioden 2021-2026, enligt myndig-
heternas gemensamma handlingsplan ”Full koll på våra vatten”.
Implementeringen av Vattendirektivet och de senaste årens grundvattenbrist och torka, har ökat 
behovet av mer omfattande och representativ miljöövervakning.

• Skyddade områden i vattenförvaltningsförordningen omfattar också dricksvattenförekomster som 
inte har ett vattenskyddsområde enligt miljöbalken, varför begreppet är bredare än i kapitlet 7 MB.

• SGU:s tydliga krav på hydrologisk undersökning vid infrastrukturingrepp. Bilaga.
Riktlinjer för grundvatten regleras i följande föreskrifter och vägledningar: 
➢ SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:1) samt SGU-rapport (SGU, 2014) ”Vattenförvaltning av 

grundvatten” användes för statusklassificering och riskbedömning. 
➢ SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:2) med ändringsföreskrifter (SGU-FS 2016:1 och SGU-FS 

2019:1), samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS, koppar, krom och nickel i syfte att hitta 
riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för ämnen med nationella riktvärden.

➢ SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU, 2018)
➢ SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU, 2017)
➢ SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013).

Säkra grundvattensystem och tillrinningsområden blir livsviktiga i ett varmare klimat.
Regelverken är resultat av implementeringen av EU:s vattendirektiv som ska tillämpas av
våra vattenförvaltande myndigheter i syfte att nå miljömålen. Behovet kan   vara aktuellt inom   
ett 10-tal år, då den globala temperaturökningen kan ha överskridit de kritiska temperaturmålen.

• Icke-försämringskravet är bärande kriterie. Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ Vattenförvaltningsförordningen
ska kvalitetskraven för grundvatten fastställas så att tillståndet inte försämras. 
Det gäller alla grundvattenförekomster och innebär att de ska bibehålla god status och att mänskliga
verksamheter inte får försämra statusen i någon förekomst.

• Stor förgiftningsrisk från befintliga vindkraftverk. Skotsk forskningsrapport och norsk samman-
ställning redovisar erosion av ca 50 kg mikroplast och nanopartiklar/verk och år, eller ett ton/20 år.
Oklart om panelerna har självrengörande ytor med nanomaterial (TiO2). Rengöring av paneler från
alger kan frigöra skadliga ämnen, orsaka störningar och stor vattenförbrukning. 

Vi ser således att EEW:s ansökan 
• inkräktar på redan skyddat riksintresse för naturskydd Klass 1 och värdefull reservvattentäkt med

tillrinningsområden och terrestra ekosystem. 
• föregriper 

➢ EU:s akuta strategi för återställning av biologisk mångfald 2030
➢ UN-Konventionen om biologisk mångfald och implementeringen i det svenska miljöarbetet.
➢ Regeringens deklaration om globalt ramverk för skydd för 30 procent av land och hav. 
➢ Sveriges strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
➢ Riksdagsbeslut om Strategi för stärkt biologisk mångfald och säkra ekosystemtjänster
➢ EU-Birds Directive  – Annex I, II & III, Tetrao urogallus. Stora sammanhängande områden.
➢ EU-rekommendationen att ta fram förvaltningsplaner för hantering av torka.
➢ EU:s nya dricksvattendirektiv med ökade krav på riskbedömning av råvatten och samordning. 
➢ Statlig utredning 2021 med förslag på ansvarsfördelning för direktivets genomförande.
➢ Nytt miljöövervakningsprogram för Hallands län under perioden 2021-2026
➢ Den myndighetsgemensamma handlingsplanen ”Full koll på våra vatten”.
➢ SGU:s tydliga krav på hydrologisk undersökning av effekter på vattentillgång och kvalitet.
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➢ Framtagning av Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
➢ Förslag att alla länsstyrelser ska besluta om livsmiljöunderlag, senast 2027-12-31. 
➢ Arbetet för att nå Agenda 2030-målen.
➢ Miljöbalken 1 kap. 1§. Skydd av värdefulla naturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald.
➢ Klimatlagen 2§, riskanalys av klimatåtgärder, förgiftningsrisk vid vindkraftverk, etc. 

EEW:s ansökan är således direkt förkastligt enligt gällande EU-direktiv och rekommendationer och de
svenska ansträngningarna att leva upp till våra internationella åtaganden. Implementeringen av Vatten-
direktivet och de senaste årens grundvattenbrist och torka, har ökat behovet av mer omfattande och 
representativ miljöövervakning. Detta arbete är inne i en omvälvande omställningsfas för ökad säkring
av kunskapen om biologisk mångfald, ekosystem och vattenresurser i syfte att uppfylla kraven på 
ökad avsättning av stora arealer för naturvård samt kvantitet- och kvalitetsäkrade vattenresurser. 
Sverige har skyldighet att prioritera detta arbete innan planerna på industrialisering av naturskydds-
områden och mossmarker genomdrivs. De våtmarker som är aktuella i föreliggande projekt har också 
stort intresse i ett globalt perspektiv då de utgör en viktig kolsänka och förutsättning för att stoppa 
framtida klimatförändringar. Torvmarker lagrar ca en tredjedel av det atmosfäriska kolet på en yta som
utgör mindre än 3 % av jordens yta, vilket gör dem extremt viktiga för den globala kolbudgeten och 
för växthusgasbalansen (Rydin & Jeglum, 2006). Detta arbete ska också drivas i transparent med-
verkan med allmänheten.
Vi ser det också helt orealistiskt att bolaget vid denna årstid skulle kunnat utföra en seriös fältunder-
sökning av växter och djur på mossen inom tre månader. Än mindre att företaget hade kunnat göra en 
fördjupad inventering av fåglar på Snokamossen och i denna särskilt ägna sig åt förekomst av orrar. 
Under tid när många arterna befinner sig på andra kontingenter och orrarna är svåra upptäcka utanför 
spelperioden. Den ornitologiska rikedomen är redan känd. Orre och tjäder är redan satt under press av 
vindkraftverken i södra Örkenområdet. Erfarenheter från Sverige (Tjäderkommittén/Tjäderobserva-
törerna) och Österrike visar att populationerna sakta minskar vid vindkraftsanläggningar.
Vi ser det också märkligt att förre ägaren Bergvik AB redan för 4 år sedan fick rätt till att all mark i 
området, inklusive riksintresset och vattenresursen, kunde klassas som planeringsyta (Lila färg i VISS).
Projektet har dessutom experimentkaraktär genom extrem tyngdbelastning (kanske 10.000 ton) och 
komprimering av känslig högmosse med risk för läckage av kontaminerat lakvatten, ökad emission av 
CO2, metan och NO2, samt blockering av hydrologiska flöden och förändring av terrestra ekosystem.   
Dessa experiment ska inte genomföras i ett riksintresse för naturvård eller framtida vattenresurs som 
måste bevaras för att klara ett varmare klimat. Det finns också behov av en nationell bedömning av det 
totala ytbehovet för denna energiform och geopolitiska aspekter om internationell dominans av stora 
landområden. Det kan handla om ett 1000-tal anläggningar för att nå ca 5% av energibehovet. 
EU-rapporten Road to EU Climate Neutrality by 2050 ger tydlig signal om den politiska trenden.

Då EU-lagstiftningen har företräde i miljöarbetet ser vi det inte föreligga några legala förutsättningar 
för att fortsätta prövningen av EEW:s ansökan, varför den omedelbart ska avslås.
Intentionerna i det nya miljöövervakningsprogramet för Hallands län (2021-2026) är tydliga och kan 
inte kringgås.

Vi yrkar således att länsstyrelsen Halland avbryter projektet av ovanstående skäl.
Och att den historiskt mest omfattande utvärderingen av våra natur- och vattenresurser och den 
nödvändiga omställningen av vår markanvändning, genomförs i ordnade former för att uppnå 
optimala lösningar till ett framtida hållbart samhälle.

Hyltebruk 2021-10-31
Sven-Åke Johansson Ove Björklund 
Ordförande Sekreterare

Delges
Länsstyrelsen Halland Hav- och vattenmyndigheten Miljödepartementet 
Naturvårdsverket SGU Hylte kommun
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Appendix.
1.  Färgeåns vattenområde och vattenskyddsområde

 A. Hav- och vattenmyndigheten
 Snokamossen avvattnas genom anslutning till Färgeån 
 samt två bäckar med samma namn. 
 Västra Snokabäcken ansluter till Färgeån, som utmynnar
 i vattenskyddsområdet för Hylte kommuns reserv-
 vattentäkt i Nyebro. 
 Norra Snokabäcken ansluter till Klubbån som når Nissan
 i Rydöbruk.
 Snokamossen ligger till stor del inom det skyddade
 tillrinningsområdet för vattentäkten i Nyebro. 
 Den större delen av EEW:s ansökan ligger helt inom
 skyddsområdet och den mindre delen mot Gårdshult
 avvattnas också denna väg via särskild bäckfåra längs
 Boberg mot Färgeån. 

B. VISS vatteninformationssystem 
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
Välj Vattenförekomster och övrigt vatten.

 
 Den större delen av den planerade
 anläggningen ligger helt inom den
 skyddade gula zonen för grund-
 vattenområdet.

Statusklassning
- Ekologisk status   Otillfredsställande
- Kemisk status   Uppnår ej god
- Tillkomst/härkomst   Naturlig 
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Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer 
• Påväxt-kiselalger  Otillfredsställande 
• IPS-index för Kiselalger  Hög 
• ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar   Otillfredsställande 
• Bottenfauna  Hög 
• ASPT   Hög 
• DJ-index  Hög 
• Fisk   Måttlig

Kemisk status
• Prioriterade ämnen   Uppnår ej god 
• Bromerad difenyleter   Uppnår ej god   
• Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Uppnår ej god

Riskbedömning Version: Arbetsmaterial 
Ekologisk status – Ytvatten Risk Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Se vidare 
motivtexten under ekologisk status

• Försurning Osäkert 
• Morfologiska förändringar och kontinuitet Risk 

Kemisk status – Ytvatten     Risk Det finns risk att vattenförekomsten inte kommer att uppnå de uppsatta kvalitetskraven 
med avseende på nedanstående parametrar fram till 2027. Förväntad utveckling av parametrarna är svårt att uppskatta då 
lagkrav, exploatering av mark, nya verksamheter och ämnen, reningsmetoder och andra samhällsfaktorer påverkar hur 
utsläppen till våra vatten blir. 
Miljögifter Risk 
Grundvatten 
- Kemisk status  God
- Kvantitativ status  God
Hydromorfologisk status Dålig status
Medlemsstaterna gör regelbundna redovisningar till EU-kommissionen av hur arbetet med att genom-
föra vattenförvaltningen fortskrider. EU-kommissionen granskar redovisningarna och återkopplar. 
I februari 2019 fick Sverige bland annat rekommendatione  n   att ta fram förvaltningsplaner för   
hantering av torka. 
Dricksvattenfrågorna har en särskild ställning i vattendirektivet genom att vattentäkterna ska skyddas. 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har pekat på behovet av att vattenskyddet utvecklas, att nya 
vattenskyddsområden inrättas och befintliga föreskrifter uppdateras. Medel har anslagits men arbetet 
går alltför långsamt. 
Hösten 2020   har   EU anta  git   ett nytt dricksvattendirektiv med utökat krav på riskbedömning av   
råvattnet och samordningen. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att föreslå hur 
ansvarsfördelningen för direktivets implementering ska se ut i Sverige. Nya ämnen ska mätas och 
rapporteras.
Redan idag finns risk för att vattenresurserna inte räcker till dricksvattenförsörjningen under torra 
perioder i vissa delar av landet, bland annat på grund av konkurrens om vattnet med jordbruk och 
industri. Samtidigt måste ekosystemen ha en tryggad vattentillgång. Frågor om grundvattenkvantitet 
behöver större uppmärksamhet då låga grundvattennivåer har stor effekt på grundvattenberoende 
ekosystem. 
Kommentar: Hoten från de stora havsbaserade vindkraftsanläggningarna utanför Halmstad måste 
beaktas och utvärderas. De 350 m höga verken kommer att pressa fuktig havsluft mot kallare luftlager, 
som kondenseras och faller som regn i havet. Alltså den nederbörd som normalt faller över kommunen. 

 Beräkningar tyder på en minskad nederbörd med 30 %. Torråret   
 sommaren 2018 drabbades landet av långvarig torka, som orsakade
 missväxt, nödslakt och dricksvattenbrist. Grundvattennivåerna sjönk
 drastiskt. Behoven för konstbevattning kommer att öka. Ökande
 folkmängd kräver mer dricksvatten. Prognoser tyder redan på 
 att problemen blir störst i södra och sydöstra Sverige. 
 Detta visar att beredskapen måste höjas och att befintliga reservoarer
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 måste göras tillgängliga för akuta situationer för att klara livsmedels- försörjningen. Våra våtmarker 
kanske också kan behövas för att utgöra översvämningsytor vid kraftiga nederbördssituationer för att 
undvika översvämningar nedströms i Nissadalen. 

C. Naturvårdsverkets sammanställning av skyddad natur.
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

Vattenskyddsområde
Nyebro. 

Blå, sned streckning.
Riksintresse naturskydd,

Snokamossen. 
Grön, sned streckning

Riksintresse för naturvård
 Riksintressen är ett verktyg 
 i samhällsplaneringen för 
 hur olika områden ska 
 bevaras eller användas. Ett 
 område av riksintresse för 
 naturvård, friluftsliv och 
 kulturmiljö har ett skydd  
 mot åtgärder som påtagligt 
 kan skada natur- eller 
 kulturmiljön.

D. Artikel HP. 2021-09-13.
https://www.e-pages.dk/hallandsposten/36062/

 170.000 paneler och
 kablar på betong-
 plattor över 90 hektar
 av riksintresse för
 naturskydd och 
 tillrinningsområde och
 grundvattenområde för
 vattentäkt och Klass 1
 objekt med nationell
 och EU-dignitet. 
 Totalvikt ca 10.000 ton
 medför kollaps av
 hydrologi- och eko-
 system.

E. Vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Nyebro Övregård reservvattentäkt i Hylte 
Kommun. 
Hylte kommun har 2011-10-05 fattat beslut om vattenskyddsområde. Bilaga.
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Hylte kommun om
vattenskyddsområde för Nyebro Övregård reservvattentäkt i Hylte kommun. Områdets
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utformning och indelning i sekundär skyddszon samt gräns för vattentäktens
tillrinningsområde framgår i bifogad karta.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Hylte kommun att nedan
angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom Nyebro Övregårds vattenskyddsområde.
Hylte kommun är huvudman för vattentäkten. Tillsynsnämnden tar emot tillståndsansökan
och anmälan om verksamhet samt ansvarar för prövning av tillstånd och tillsyn i vattenskydds- 
området. Syftet med vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är att skapa ett bra och långsiktigt 
skydd för vattenresursen i ett flergenerationsperspektiv.
Sekundär skyddszon: Syftet att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.
Gräns för vattentäktens Syfte att ge mark och vatten ett långsiktigt skydd och att uppnå tillrinnings- 
område: god status på vattnet i området.

Skyddet av våra vattenresurser regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG) och Grundvatten-
direktiv (2006/118/EG) och den svenska implementeringen av dessa regelverk. 
Vattenförvaltningen berör miljömålen: Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Grundvatten av 
god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö.
Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller 
senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas. 
Vattenförvaltningen i Halland beskrivs på länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/vattenforvaltning.html
Vattenmyndigheternas hemsida
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-
2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d917a00/1603999914350/F
%C3%B6rslag%20till%20f%C3%B6rvaltningsplan%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf
Avsnitt 5 behandlar Vatten i ett framtida klimat. Trender konstateras både mot ökande torrperioder och
intensivare nederbördssituationer.
5.4. Torrperioder och högre temperaturer
Torrperioderna under sommaren kan bli vanligare i framtiden, framförallt i landets södra delar. 
De kan bli ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet och biologisk mångfald. 
Ökad avdunstning och låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten orsakar inte bara 
begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en sämre vattenomsättning och 
kvalitet på badvatten. Detta aktualiserar exempelvis ansvarsfrågorna kring samordning av 
vattenuttag för dricksvatten och bevattning. Vattenuttag kan behöva regleras så att vattenbristen 
inte blir akut på grund av torka i mindre sjöar och vattendrag.

Snokamossen är ett viktigt reningssystem för luftburet nedfall. De svenska mossarna har under 
industriepoken fångat giftiga svavelföreningar, metylkvicksilver, PFAS och plastnanopartiklar i 
torvlagren. Det renade regnvattnet uppsamlas i naturliga kanalsystem under mossen som fyller på  
grundvattenreservoarerna eller når markytan på lägre liggande mark och bildar andra former av 
värdefulla ekosystem. 
Den tunga belastningen av maskiner och paneler kommer att pressa samman mossen och orsaka 
läckage av kontaminerat lakvatten innehållande stora mängder gifter, med stora risker för att försämra 
kvaliteten på grundvattnet i vattenskyddsområdet. Den totala vikten kan uppgå till 10.000 ton.
Det kan inte uteslutas att panelerna i hårda vindar kan fånga vindenergin och orsaka kraftigt 
ackumulerade tryckvågor nedåt i mossen. Det underjordiska kanalsystemet kommer att demoleras och
ändra grundvattenflödet och mossens hydrologiska karaktär och förmåga att rena luft och vatten. 
Torven i högmossedelen kommer att komprimeras och kontaminerat lakvatten och humus kommer att 
hamna i ytvatten och grundvatten. Syresättning av torvlagren kommer att generera stora mängder 
CO2, metan, NO2 och SO2. Övriga delar av mossen och omgivande skogsmarker kommer att 
försumpas och förändra ekosystemen.
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F. Skogsstyrelsen. Skogens Pärlor
Skogsstyrelsen har en egen databas, Skogens Pärlor, som redovisar värdefulla skogsmiljöer och 
kulturlämningar.
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

 Materialet som
 presenteras i Skogens
 pärlor samlas in på
 olika sätt.

• Skogsstyrelsens inventeringar av naturvärden
➢ Sumpskogar på all skogsmark i landet som gjordes mellan åren 1990 till 1998
➢ Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt på småskogsbrukets marker
➢ Inventeringar på uppdrag av andra markägare.

• Storskogsbrukets egna inventeringar
• Kulturmiljöregistret. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
• Skog och historia. Preliminära forn- och kulturlämningar
• Områdesskydd. Skogsstyrelsens områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal
• Rödlistade arter. Främst de skogliga naturvårdsarterna.
Naturvärden inventeras och klassas enligt Svensk Standard ftSS199000 (2013-03-06).
Standarden kan användas för att kvalitetssäkra naturvärdesinventeringar och öka hänsynstagandet till 
värdefulla naturmiljöer i samhällsplaneringen så att biologisk mångfald bevaras och förstärks.
Standardens mål är att öka säkerheten vid identifiering, avgränsning och dokumentation av 
geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald. 
Bakgrund
Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Därför har Sverige 
undertecknat och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald och införlivat den i det svenska 
miljöarbetet. Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårds-
skrivelse från 2002. I konventionen definieras biologisk mångfald som variationsrikedomen bland 
levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra 
akvatiska ekosystem samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Detta uttrycks i de nationella miljökvalitets-
målen som att Den nuvarande biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. 
I miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1§ anges bland annat att Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla 
naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. 
Ett av de största hoten mot biologisk mångfald är ändrad markanvändning. Artrika, naturliga eller 
äldre kulturskapade naturmiljöer tas i anspråk för jordbruk, skogsbruk, infrastruktur och bebyggelse. 
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Samtidigt ställer vårt samhälle krav på utveckling. 
Naturen och den biologiska mångfalden är grundläggande förutsättningar för vårt liv på jorden. 
Därför måste naturen och den biologiska mångfalden alltid tillmätas största betydelse vid samhällets 
fortsatta utveckling. För att ta hänsyn krävs aktuell kunskap i berörda områden. 
Kompletterande Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 beskriver Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald. 
Standarden omfattar tre naturvärdesklasser:
Visst naturvärde – naturvärdesklass 3 
Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med viss betydelse för biologisk mångfald, som: 
− har vissa förekomster av naturvårdsarter 
− har hög artrikedom 
− har vissa ekologiska förutsättningar 
− är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå (inventeringsområdet och det omgivande 
landskapet) 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär sådana områden som bör omfattas av generell hänsyn. 
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Geografiska områden med särskild betydelse för biologisk mångfald, som: 
− har förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter (för djurarter som utnyttjar stora landskapsområden avses endast tydligt avgräns-
ningsbara biotoper eller platser som arten är särskilt knuten till) 
− har hög artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar 
− utgörs av Natura 2000-naturtyper (oavsett om det ligger i eller utanför ett Natura 2000-område). 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- 
och betesmark, Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogs-
inventeringens klass 3, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 3 
och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 
Varje enskilt område behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional, nationell eller global nivå, men det är av särskild betydelse att den totala arealen bibehålls 
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitéer upprätthålls eller förbättras. 
Högre naturvärde – naturvärdesklass 1 
Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald. 
Varje enskilt område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå. Denna naturvärdesklass motsvaras bl.a. av värdekärnor i naturreservat 
(enligt Naturvårdsverket 2008). Naturvärdesklass 1 kan delas in i två underklasser: 
Högt naturvärde – naturvärdesklass 1b 
Till naturvärdesklass 1b förs områden som har: 
− kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art 
− har mycket hög artrikedom, goda ekologiska förutsättningar eller utgörs av Natura2000-naturtyp.
Naturvärdesklass 1b motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 
1 och 2, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringens klass 1-3, limniska nyckelbiotoper samt skogsbrukets klass naturvatten. 
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1a 
Till naturvärdesklass 1a förs alla geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotad art. 
Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska 
förhållanden som referens. 
Skogsstyrelsens databas bekräftar Snokamossens status som riksintresse, i naturvärdesklass 1.
Den 330 hektar stora mossen ingår i våtmarksobjekt enligt VMI.
Västra delen. 4 sumpskogsområden typ myrholmar och nyckelbiotop om totalt 30 hektar. 
Samtliga ingår i VMI-objekt naturvärdesklass 3.
Utefter Färgeån. 6,0 ha.
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Central mosseskog. 1,6 ha.
Upprinningsområde för västra Snokabäcken. 4,9 ha.
Vid Svartesjön. Upprinningsområde för norra Snokabäcken. 17 ha.
Därtill Nyckelbiotop Bergvik Skog om 0,5 ha med aktualitet från 2019-06-05. 
Ny ägare 2019, Silvestica Green Forest.
Östra delen. Tre naturvårdsobjekt om totalt 40,5 hektar.
Sumpskogsområde. Ingår i VMI-objekt klass 1. Avrinning mot Klubbån. 32,8 ha. 
Naturvärdesområde vid Gårdshult. Lövskogslund. 1,0 ha.
Nyckelbiotop  Bergvik Skog (tre delområden) med aktualitet från 2019-06-05. 7,5 ha.
Färgeåns tillrinningsområde. Sju naturvårdsobjekt om totalt 14,1 hektar.
Naturvärdesområde vid Ylasryd. 0,8 ha.
Sumpskog vid Ylasryd blandad lövskog. 3,1 ha.
Sumpskog, kärrskog, blandad löv och barr. 2,7 ha.
Valt naturvärde, Å eller bäckmiljö, Fåglastället. 1,9 ha.
Sumpskog, Kärrskog Blandskog av löv och barr. 0,9 ha.
Naturvärde vid Örsten. 1,7 ha.
Nyckelbiotop, Naturlig skogsbäck. 3,0 ha.
Enligt Skogsstyrelsens Allmänna råd till 7 kap. 17 § SKSFS 2011:7 ska skador i och invid hänsyns-
krävande biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar i skogen förhindras eller begränsas. 
Exempel på vad som kan vara hänsynskrävande biotoper i skogen är 

• örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag
• kärr och småvatten
• områden vid källor och källpåverkad mark
• strand- och sumpskogar med naturskogskaraktär
• äldre skog på uddar och mindre öar i hav, sjöar, vattendrag och myrmarker.

Samtliga naturvärdeklassade objekt kan komma att påverkas helt eller delvis av industrianläggningen. 
Den stora tyngden av 170.000 solpaneler, betongplattor, kablar, stängsel, geotextilmattor och fordon 
kan uppgå till 10.000 ton, vilket kommer att förändra och rasera de hydrologiska och etablerade 
ekosystemen i området. Fordonsrörelser kan orsaka vibrationer som fortplantas och får gungande effekt
även utanför området. Mossens unika karaktär har byggts upp sedan istiden och lagrar stora mängder 
biologisk kol. Områdets unika naturvärde och europeiskt höga dignitet för skydd av ekosystem, 
biologisk mångfald och infångande av klimatgaser gör det ytterst olämpligt som en första experimentell
verksamhet. Mycket talar för att alla våtmarker ska lämnas orörda. 
Exploatören EEW Eco Energy World Development Holding Limited (Monaco) redovisar 15 projekt i 
UK, som omgående lagts ut till försäljning.
Sellingde United Kingdom 10.58 Sold

Michael Stone United Kingdom 18.16 Sold

Playters United Kingdom 8.40 Sold

Castle Eaton United Kingdom 19 Sold

Pitworthy United Kingdom 15.63 Sold

Highfields United Kingdom 12.20 Sold

Spriggs United Kingdom 12.01 Sold

High Penn United Kingdom 9.64 Sold

Michelmersh United Kingdom 19.50 Sold

Royston United Kingdom 10 Sold

Ilmer United Kingdom 5 Sold

Ilmer phase 2 United Kingdom 13 Sold

New Kaine United Kingdom 2 Sold
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Tylerfedwen United Kingdom 14 Sold

Defford United Kingdom 65 Sold
Exploatören har tydlig historik som tyder spekulativ inriktning.
Finansieringen överlåts tydligen till andra finansbolag. Vad gäller vindkraft är detta satt i system, där 
95 % av investeringarna utgörs av internationellt kapital. Ofta med koppling till skatteparadis. 
Det bör beaktas att återställningskostnaden om 30 år kommer att bli betydande och att svårigheter kan 
uppstå vid återställning av området. Nuvarande policy för vindkraft tillåter evig deponi. 
Branschorganisationen Svensk Solenergi arbetar för kontroll och certifiering av asiatiska fabriker för 
att förhindra tvångsarbete och säkerställa skäliga arbetsvillkor vid solcellstillverkning. 

2. Snokamossen är klassad som riksintressen för naturskydd enligt länsstyrelsen Hallands 
sammanställning av Områden av riksintresse för NATURVÅRD i Hallands län. Meddelande 
2001:20. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf
Området har högsta skyddsklass enligt Naturvårdsverkets 4-skaliga värderingsalternativ;
Klass 1 har exklusivt skydd med motiveringen ”mycket höga naturvärden för regionen och är av 
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade och behöver 
bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör 
tillåtas”.

Beskrivning: OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD I HALLANDS LÄN 
Områdesnummer och namn: NN 48 SNOKAMOSSEN 
Kommun: Hylte 
Karta: 5C SO Läge: Areal: 330 ha 
Naturgeografisk region: 11 Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida. 
Kust/havsregion: Regionindelning för sjöar och vattendrag: 
Agrara kulturlandskapsregioner: 
Landskapsform: Kullig terräng. Riksvärde. Myrkomplex Topogent kärr Fauna. Svagt välvd mosse.
Värdeomdöme: Snokamossen är ett värdefullt myrkomplex med högt värderade topogena kärr, svagt 
välvda mossar och sluttande mossar. Ornitologiska värden med bland annat stort orrspel. 
Huvudkriterier: 
A. Område som särskilt väl visar landskapets utveckling. 
B. Väsentligen opåverkat område. 
Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi 
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena, likaså gödsling och kalkning. 
Säkerställande: Områdets huvuddrag: Snokamossen är ett värdefullt myrkomplex med högt värderade 
topogena kärr, svagt välvda mossar och sluttande mossar. Inslag av platåformigt välvda mossar finns. 
Myrkomplexet företräder de flesta för regionen representativa våtmarkstyperna. 
På flera håll är mosseplanen ovanligt väl utbildade med sträng- och höljekomplex. 
Ornitologiska värden finns, bland annat ett stort orrspel. 
Anmärkningar: Klass 1 objekt i våtmarksinventeringen i Hallands län, VMI ID: 05C2H12 
Referenser: Länsstyrelsen i Hallands län 1985. Våtmarker i Hallands län, meddelande 85:1. 

I sammanställningen framförs att områden kan ges starkt skydd mot exploatering även utanför 
riksintresseområdets gränser. ”Ett exempel är våtmarker, sjöar eller vattendrag som påverkas av 
ingrepp högre upp i tillrinningsområdet. Även i sådana fall kan dock hushållningsbestämmelserna 
vara tillämpliga. Staten kan sålunda ingripa om en exploateringsplan innebär att ett riksintresse inte 
tillgodoses, oavsett om exploateringen är tänkt att äga rum utanför eller inom det riksintressanta 
området. Det avgörande är om naturvärdena som motiverat bedömningen av området såsom 
riksintressant riskerar att ta skada”. 
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Riksintressena Snokamossen och Store Jöns mosse är delvis välvda högmossar som byggts upp under 
tusentals år. Denna mosstyp innehåller komplicerade dränerings- och kanalsystem under markytan, 
som kan kollapsa och totalt förändra den hydrologiska balansen.

3. Naturvårdsverkets slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige
Resultat från 25 års inventeringar (2009), visar att Klass 1 har mycket högt internationellt eller 
nationellt skyddsvärde och att ingrepp i första hand ska göras i Klass 4. Sid 29.
Klass 1 objekt är mycket värdefulla och utgör endast 11 % av våtmarkerna.
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyragradig skala där:
• Klass 1 objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av internationellt eller 
nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för 
framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas.
• Klass 2 objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av ingrepp och har höga naturvärden 
med nationellt eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör 
undvikas.
• Klass 3 objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med relativt höga naturvärden till mer 
störda våtmarker med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan 
innefatta objekt som till vissa delar är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på 
natur- och kulturvärden begränsas.
• Klass 4 objekt är starkt påverkade objekt som saknar naturvärden enligt vad som framkommit i 
VMIs inventering. Vissa objekt kan dock ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade 
våtmarker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand dessa objekt som kan tas i anspråk, 
eftersom de redan till stor del är kraftigt störda.

4. Miljöövervakning i Hallands län. Nytt övervakningsprogram för perioden 2021-2026. 
Länsstyrelsen har fastställt ett nytt övervakningsprogram för perioden 2021-2026 i linje med 
rekommendationer i den myndighetsgemensamma handlingsplanen ”Full koll på våra vatten”.
Implementeringen av Vattendirektivet och de senaste årens grundvattenbrist och torka, har ökat 
behovet av övervakning av grundvattenkemi och grundvattennivåer, vilket inte uppfylls med dagens 
grundvattenövervakning. Södra länsdelen har under senare år haft perioder med låga eller mycket låga
grundvattennivåer, vilket fått och kan få negativa effekter på dricksvattenförsörjning, akvatiska och 
terrestra ekosystem. Olika miljögifter, bekämpningsmedel och PFAS har hittats. 
Länet har varit särskilt utsatt för försurning och det finns en lång tradition av övervakning av sötvatten
med långa tidsserier, en del från början av 1970-talet. Det finns en positiv trend för minskat svavel-
nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten men påverkan är fortfarande stor. En stor del av länets 
sjöar och vattendrag är kraftigt påverkade av övergödning från jordbruket. Resultat från mätstationer, 
åmynningar, vattendrag och trendsjöar utgör referens för kalkning och beräkningar av närsalts-
belastningen på kustvatten. 
Länsprogrammets programområde Sötvatten kan komma att förändras under programperioden utifrån 
rekommendationer från de nationella myndigheterna. 
Länsstyrelsen prioriterar de gemensamma delprogrammen Grundvattenkvalitet och Grundvattennivåer. 
Nationell grundvattenövervakning bedrivs av SGU och råvattenprovtagning genomförs av de kommu-
nala dricksvattenproducenterna i varierande omfattning. 
Förväntade resultat   för d  elprogram   Grundvattennivåer  .  
Bidra till bättre underlag för att: 
- uppfylla vattenförvaltningens behov av kontrollerande miljöövervakning och riskbaserad miljö-
övervakning inom avgränsade grundvattenförekomster, både vad gäller kvantitativ status och grund-
vattenberoende ekosystem, 
- följa upp miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet
- ingå i bedömningar om tillstånd för framtida vattenuttag
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- på nationell nivå följa trender kopplade till klimatförändringar, och 
- upptäcka problemområden så att insatser för att åtgärda dessa kan sättas in i tid. 
Bakgrund och strategi. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i Halland används i huvudsak grund-
vatten till dricksvattenförsörjningen via allmänna och enskilda vattentäkter. De senaste årens tidvisa 
grundvattenbrist och torka samt införlivandet av Vattendirektivet har ökat behovet av mer omfattande
och representativ miljöövervakning av grundvattennivåer. 
Grundvattenförekomster som är av regionalt intresse för dricksvattenförsörjningen och där det finns 
potentiell risk för kvantitativ påverkan eller otillfredsställande status enligt vattenförvaltningen ska 
prioriteras vid etablering av nya regionala övervakningsstationer. 
Förväntade resultat   för d  elprogram   Grundvattenkvalitet  .  
- förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet 
- uppfylla vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning och riskbaserad övervakning 
inom avgränsade grundvattenförekomster. 
- bidrar till bättre uppföljning av miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö. 
- i möjligaste mån uppfylla Nitratdirektivet och avslöja nya, hittills okända miljöföroreningar.
Bakgrund och strategi. Kraven på att övervaka grundvattnets kvalitet har under senare år ökat markant,
framför allt genom införlivandet av Vattendirektivet. Programmet baseras på vägledningen 
Grundvattenkvalitet (Länsstyrelserna i Hallands och Västerbottens län, 2019) och på SGU:s 
uppskattning av miljöövervakningsbehovet (2020) som utförts som en del av den myndighets-
gemensamma handlingsplanen Full koll på våra vatten. Andra underlag är SGU:s föreskrifter 2014:1 
om övervakning av grundvatten och SGU:s rapport Bedömningsgrunder för grundvatten 2013:01. 
Fokusering:
- Grundvattenförekomster som bedöms vara i risk för att inte uppnå god status år 2027 och sedan 
tidigare inte har någon övervakning eller där övervakningen bedöms som otillräcklig. 
- Grundvattenförekomster som bedöms vara i risk för att inte uppnå god status år 2027, har pekats ut 
som skyddat område för dricksvatten (A7-områden) och där resultaten från vattenproducenternas 
råvattenkontroll inte räcker till. 
Nationella utvärderingar initieras av HaV eller SGU. Samordning nationellt sker med SGU, HaV och 
deltagande länsstyrelser, regionalt med kommuner och kommunala vattenproducenter samt internt 
framför allt med beredningssekretariatet för vattenförvaltning, miljömålsansvariga, handläggare för 
förorenade områden och miljöfarlig verksamhet samt landsbygdsenheten. 

5. Tydliga behov och krav på hydrologisk undersökning
Riktlinjer för grundvatten regleras i följande föreskrifter och vägledningar: 
➢ SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:1) samt SGU-rapport ”Vattenförvaltning av grundvatten” (SGU, 
2014) användes för statusklassificering och riskbedömning. 
➢ SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:2) med tillhörande ändringsföreskrifter (SGU-FS 2016:1 och 
SGU-FS 2019:1), samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS, koppar, krom och nickel. 
Dessa föreskrifter används för att hitta riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för de 
ämnen där det finns nationella riktvärden.
➢ SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU 2018)
➢ SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU 2017)
➢ SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU 2013).
Regelverken är resultat av implementeringen av EU:s vattendirektiv som ska tillämpas av Sveriges 
vattenförvaltande myndigheter i syfte att nå miljömålen; Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö. 
Icke-försämringskravet är bärande kriterie
Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ i vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för grundvatten 
fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet”. Det gäller för alla 
grundvattenförekomster och innebär att alla förekomster ska bibehålla god status och att mänskliga 
verksamheter inte får försämra statusen i någon förekomst. För grundvattenförekomster som inte 
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bedöms vara utsatta för risk, och därmed inte har miljökvalitetsnormer, säkerställs detta krav genom 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det finns specifika lagrum för de verksamheter 
som prövas mot någon av kategorierna för miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken), 
vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken) eller jordbruk och annan verksamhet (12 kap. miljöbalken).
Detta är högst relevant för Snokamossen och den för framtiden viktiga reservvattentäkten i Nyebro.

6. SGU:s anvisar vägledande regelverk
6.1.  Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Enligt vattenförvaltningsförordningen, Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:1) samt SGU:s 
föreskrift (SGU-FS 2006:1) ska vattenmyndigheterna upprätta ett register över skyddade områden för 
varje vattendistrikt. Registret ska innehålla alla områden inom respektive avrinningsdistrikt som 
kräver särskilt skydd enligt gemenskapslagstiftningen för att värna distriktets yt- och grundvatten eller
för bevarandet av livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. Registret ska lista alla 
vattenförekomster   och   skyddade områden.   Områdets geografiska avgränsning, områdets namn, typ av 
områdesskydd, svensk lagstiftning som skyddar området samt syftet med skyddet ska framgå i 
registret. Huvudskälet till att dessa områden pekas ut i vattenförvaltningsförordningen är att de är 
särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv och att skyddsarbetet för dessa områden därför behöver 
samordnas med vattenförvaltningsarbetet.
Det är viktigt att notera att begreppet skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen inte är 
samma sak som områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 
Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen är ett begrepp som i sig inte innebär att 
området behöver ha ett formellt skydd. En del av de områden som definieras som skyddade områden 
inom ramen för vattenförvaltningen omfattas dock även av områdesskydd enligt kapitel 7 MB, till 
exempel i form av vattenskyddsområde, naturreservat eller nationalpark. 
Skyddade områden i vattenförvaltningsförordningen omfattar   också   dricksvattenförekomster som inte   
har ett vattenskyddsområde enligt miljöbalken, varför begreppet är bredare än i kapitlet   7 MB  .  
Vattenvårdande myndigheter har ansvar för att uppdatera registret och redovisa områdena på 
Vattenkartan (www.vattenkartan.se). 

6.2. Fördjupning av grundvattenberoende ekosystem
https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/vattenforvaltning-av-grundvatten/fordjupning-
grundvattenberoende-ekosystem/
Arbetet med grundvattenberoende ekosystem ska vara en integrerad del av allt arbete inom vatten-
förvaltningen. Syftet är att fullgöra våra åtaganden enligt Vattendirektivet (2000/60/EC) och 
Grundvattendirektivet (2006/118/EG). I grundvattendirektivet framgår att grundvattnet är en värdefull 
naturresurs som bör skyddas och att detta är särskilt viktigt för grundvattenberoende ekosystem och 
för användning av grundvatten   t  i  ll   dricksvattenförsörjning.   De båda direktiven är bland annat 
genomförda i svensk lagstiftning genom Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och föreskrifter 
om grundvatten utgivna av SGU (Ramdirektivet för vatten och svensk lagstiftning).
I artikel 4 i vattendirektivet anges miljömålen för medlemsstaterna. För grundvatten gäller att god 
kemisk och god kvantitativ vattenstatus ska uppnås. Av bilaga 5 framgår att ingen betydande påverkan
får   ske, varken på anslutna ytvatten eller grundvattenberoende terrestra ekosystem   för att en grund-
vattenförekomst ska uppnå god kemisk och kvantitativ vattenstatus. 
I SGU:s föreskrifter anges att anslutna akvatiska ekosystem och grundvattenberoende terrestra 
ekosystem ska redovisas när en grundvattenförekomst beskrivs (6 § punkterna 8-9, SGU-FS 2013:1). 
Vid den riskbedömning som ska göras ska man beakta sådan grundvattenpåverkan som innebär risker 
för miljön (9 § punkt 4, SGU-FS 2013:1). Statusklassificeringen för grundvattenförekomster ska göras 
med hänsyn till de grundvattenberoende ekosystemen. Vidare kan inte en grundvattenförekomst 
uppnå God kvantitativ status om mänsklig påverkan leder till att god ekologisk status inte uppnås
i anslutna ytvatten eller till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem (13 § punkt 2, 
SGU-FS 2013:2). Motsvarande koppling finns även för grundvattenförekomstens kemiska status. 
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Om en förekomst bedöms vara i risk ska miljökvalitetsnormer fastställas (4 § SGU-FS 2013:2), 
operativ övervakning upprättas (12 och 16 §§, SGU-FS 2014:1) och åtgärdsprogram fastställas (6 kap. 
1 § vattenförvaltningsförordningen) för att få en överblick över de olika momenten. 
Arbetet med grundvattenberoende ekosystem är således en nödvändig del i arbetet med vatten-
förvaltning av grundvatten och målsättningen med den fördjupade vägledningen är att föra arbetet 
med grundvattenberoende ekosystem framåt. Arbetet inom vattenförvaltningen kommer leda till att 
viktiga grundvattenberoende ekosystem identifieras och skyddas. Slutsatserna från vattenförvalt-
ningen kommer också ge värdefullt underlag inför bland annat prövning av verksamheter enligt 
miljöbalken och därmed bidra till att nya verksamheter etableras utan att påverka viktiga grundvatten-
beroende ekosystem negativt. Det ger därmed förutsättningar för att förebygga att nya problem 
uppstår. Säkra grundvattensystem blir livsviktiga i ett varmare klimat.

6.3.  Arbetsmetoden utgår från alla grundvattenförekomster
Grundvattenförekomster som påverkar ett grundvattenberoende ekosystem ska risk- och status-
bedömas med hänsyn till ekosystemets tillstånd. Riktvärdena för grundvatten, som fastställs som 
miljökvalitetsnormer, ska vid behov anpassas för att tillgodose skyddet av ett grundvattenberoende 
ekosystem. Statusklassningen kommer då även att omfatta status i förhållande till ett grundvatten-
beroende ekosystem. Övervakning av grundvattennivåer och grundvattnets kemiska sammansättning 
ska ske och bör samordnas med eventuell övervakning av ekosystem som är beroende av grundvatten. 
Åtgärder ska sättas in för att ge ekosystemen ett skydd mot försämring. 
SGU har presenterat en sammanhållen arbetsmetod, som inkluderar kartläggning (inkl. påverkans-
analys), riskbedömning, beräkning av riktvärde, fastställande av MKB, miljöövervakning, status-
klassning och inrättande av åtgärder. Den rekommenderade arbetsmetoden utgår från grundvatten-
förekomsten och baseras på ett antal olika frågeställningar som presenteras i flödesscheman:

• kemisk påverkan på ett anslutet akvatiskt ekosystem 
• kvantitativ påverkan på ett anslutet akvatiskt ekosystem 
• kvantitativ påverkan på ett grundvattenberoende terrest ekosystem. 

Principen är att börja med alla grundvattenförekomster och stegvis sortera bort de som inte bedöms 
påverka ett grundvattenberoende ekosystem. På så sätt minskas antalet grundvattenförekomster att 
arbeta vidare med. I de senare stegen krävs en större arbetsinsats och därför är det viktigt att koncen-
trera arbetet till rätt grundvattenförekomster som kräver samarbete med expertis inom hydrologi, 
geologi, limnologi och biologi.

6.4.  Prioritering av arbetet med grundvattenberoende ekosystem
Grundvattenberoende ekosystem delas inom vattenförvaltningen upp i akvatiska och terrestra miljöer. 
Akvatiska ekosystem finns i ytvatten, som bäckar, åar eller sjöar. De terrestra ekosystemen återfinns på
land eller i gränstrakten mellan land och ytvatten och utgörs till stor del av olika typer av våtmarker.
Alla akvatiska och terrestra grundvattenberoende ekosystem som uppfyller kriterierna enligt före-
skrifternas definition ska ingå i vattenförvaltningsarbetet. Akvatiska ekosystem och terrestra 
ekosystem är lika viktiga enligt lagstiftningen. Utgångspunkten för prioritering bör vara att hitta de 
grundvattenberoende ekosystem som är utsatta för störst negativ mänsklig påverkan, enligt rapporter 
framtagna på EU-nivå. Dålig status och stor risk för mänsklig påverkan i ekosystemet är skäl för en 
högre prioritering. 
En regional prioritering av grundvattenberoende ekosystem kan göras utifrån kända, värde-
fulla naturområden. Det kan exempelvis handla om olika typer av skyddade områden eller 
områden som är viktiga för turism och rekreation.
Kommentarer: Detta arbete är inte genomfört. Vattenförvaltande myndigheter är inne i en längre fas 
för att säkerställa Vattendirektivets viktiga krav och tillgången på framtida vattenresurser med god 
kvantitet och kvalitet.
Valet att som första   storskaliga   projekt välja ett högvärderat europeiskt naturvårdsområde tillika   
vattenskyddsområde är ytterst oförsiktigt och aggressivt. Det påvisar behovet av en nationell plan för 
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utvärdering av mossmarkernas betydelse som global kolsänka och riskerna för våtmarkernas 
hydrologi och ekosystem, samt riktlinjer för begränsad markanvändning för solenergianläggningar. 
Projekt Snokamossen   är därför,   dels   helt orealistiskt   och dels för tidigt med hänsyn till behovet av   
nationella riktlinjer.

6.5.  SGU:s Checklista - information om jord, berg och grundvatten i planering av infrastruktur
SGU har fastställt en checklista som beskriver vad som bör beaktas vid planering av vägar, järnvägar, 
vindkraftsparker, ledningar och annan infrastruktur, för att ge förutsättning för hållbar och 
resurseffektiv markanvändning, samt för att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Listan är i första hand avsedd för större projekt, men kan även vara stöd vid planering av mindre 
anläggningar med en begränsad påverkan på omgivningen, t.ex. gång- och cykelvägar, mindre 
vindkraftanläggningar och vissa ledningar. Bilaga.
Denna checklista bör också gälla för större solenergianläggningar och i synnerhet vid ansökan för 
massiva ingrepp i högvärderade våtmarker och utplacering av 170.000 paneler med en sammanlagd 
vikt om ca 10.000 ton. Och där ytterligare risker föreligger för att den statiska belastningen förstärks 
av dynamiska vibrerande nedåtriktade krafter som uppstår när panelerna utsätts för kraftiga vindar. 
Detta kan komprimera våtmarkernas torvskikt och pressa ut kontaminerat lakvatten, vilket möjliggör 
oxidering av det i årtusenden lagrade biologiska kolet. Detta kräver en ingående utvärdering av 
hydrologisk expertis.
Kommentar: EEW:s ”lokaliseringsutredning” (Sweco) förbigår myndigheternas pågående processer 
för att efterleva EU:s Vattendirektiv, nationella regelverk och planer för vattenvårdande åtgärder. 
Materialet saknar utvärdering av de hydrologiska effekterna. Likaså föregrips Sveriges ansatser för att 
uppfylla internationella åtaganden och EU:s strategi för återställning av biologisk mångfald före 2030,
där fauna och flora måste granskas för att kunna avsätta optimala arealer för naturskydd. 
Arbetet för att nå Agenda 2030-målen har samma aktualitet.
Länsstyrelsen  s uppdrag till EEW att göra   en ny miljöinventering och en miljökonsekvensbeskrivning   
är därför oförenligt med landets nationella processer och ska därmed avbrytas. 
Denna typ av massiva ingrepp i landets våtmarker har så allvarliga konsekvenser att de ska betraktas 
som miljö- och klimatfarlig verksamhet och hanteras enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip och 
Klimatlagen 2§; Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
   1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
   2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av
klimatförändring,
   3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa
funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
   4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga överväganden. 
Regering och riksdag måste därför i enlighet med EU:s strategidirektiv och vattendirektiv, först 
fastställa en nationell strategi för skydd av våtmarker och grundvattenområden. 
Det bör också leda till rekommendationer för lämplig markanvändning för solenergianläggningar på 
andra marktyper, efter att de internationella åtagandena om avsättning av arealer för naturskydd 
uppfyllts.
Ett ytterligare spår kan vara att göra en utvärdering av geopolitiska aspekter om internationell 
dominans av stora landområden och säkra elproduktionen för det inhemska behovet. 
Det kan handla om 1000-tals anläggningar för att nå ca 5% av energibehovet. 
En lösning som kan prövas är om denna energiproduktion kan spridas över landet till kommunalt 
ägande för att säkra basbehovet vid akuta situationer. 
Det är dessutom lämpligt, att i likhet med Finland, avveckla torvindustrin och återställa torvtäkternas 
klimatnytta. 
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7.   EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. 
7.1. Ge naturen större plats i våra liv. Fit for 55. 
Hotet mot den biologiska mångfalden är redan så stor att EU-kommissionen i strategin för biologisk 
mångfald för 2030, tydligt framhåller att naturen befinner sig i kris.”Förlusten av biologisk 
mångfald hotar våra livsmedelssystem och sätter vår livsmedelstrygghet och näringsförsörjning på 
spel. De fem främsta orsakerna bakom förlusten av biologisk mångfald är – förändrad mark- och 
havs-användning, överexploatering, klimatförändring och invasiva främmande arter – som får 
naturen att försvinna snabbt”. 
Strategin för 2020 har misslyckats.
EU fastslår flera tvingande åtgärder för att den biologiska mångfalden ska återhämta sig 2030;
1.  staterna ska utse ytterligare skyddade, alternativt strikt skyddade områden (<2021)
2.  utsedda områden bör ingå i Natura 2000-nätverket eller i nationella skyddssystem
3.  kriterier för identifiering och utseende av ytterligare områden. Definition av strikt skydd (2021).
4.  effektiva arealbaserade bevarandeåtgärder och ”grönare” städer
5.  inrätta ekologiska korridorer för att förhindra genetisk isolering, underlätta arters migration och 

bevara och förbättra välfungerande ekosystem
6.  ny EU-plan för återställande av natur
7.  redovisning (2023) av nya rättsligt skyddade områden och integrerade ekologiska korridorer
8.  EU-utvärdering (2024). Eventuellt beslut om strängare åtgärder och lagstiftning
9.  stärka EU:s rättsliga ram för återställande av natur. Skärpt tvingande lagstiftning.
10. höja genomförandenivån för befintlig lagstiftning. Stödja med tydliga tidsfrister
11. säkerställa (<2030) att det inte sker någon försämring i bevarandetrender och -status
12. säkerställa att minst 30 % av alla arter och livsmiljöer kommer upp i gynnsam status
13. minska föroreningar. Viktig orsak till förlust av biologisk mångfald, hälsa och miljö
14. genomföra EU:s förordning om invasiva arter. Minska hotade arter med 50 %.
15. fullborda Natura 2000-nätverket och förbättra regelefterlevnaden.
EU-strategin kräver stora insatser och kommer att kraftigt begränsa förutsättningarna för både land- 
och havsbaserade energiprojekt. 
Detta arbete måste prioriteras innan planerna på fortsatt exploatering av naturskyddsområden 
och mossmarker prövas. Tidigare misstag får inte upprepas. 
Det lika stora riksintresset Store Jöns Mosse söder om Örken, är redan skadat av vindkraftsexploa-
tering, där länsstyrelsen öppet fritog sig från prövning av hydrologiska förutsättningar enligt vatten-
direktivet och SGU:s regelverk. Även detta riksintresseområde har Klass 1 status med ”taiga”-karaktär 
och är tillrinningsområde för södra Hallands största vattentäkt i Sennan, samt enda lekområde för 
Nissanlaxen i biflödet Sännan. Placering av 180 m höga vindkraftverk endast 150 m från riksintresset 
orsakar störningar av buller och infraljud, komprimerande markvibrationer, oxidering av biologiskt 
bundet kol, uttorkande turbulens och emission av stora mängder plastnanopartiklar. 
Pågående projekt vid Kragared kan komma att förstärka giftspridningen och de destruktiva miljö-
effekterna. Dessa verk är 100 m högre än i Örkenområdet (250 m) med extrem bullernivå och 
ljuspåverkan nattetid och den närmast dubbla rotorytan som medför ökad slakt av fåglar, fladdermöss 
och insekter. Detta blir förödande och måste också avbrytas.  

7.2.  Nanopartiklar och Bisfenol (BPA) - en allvarlig miljöförorening
Den norska rapporten ”Leading Edge Erotion - Pollution from wind turbine blades” visar att 
industrialiseringen av vår natur redan gått för långt (Bilaga). Rapporten baseras på forskning vid 
Strathclyde University i Glasgow. Vindar och nederbörd kan lösgöra över 50 kg mikroplaster/ 
/vindkraftverk och år. Stor del är nanopartiklar <10 nanomillimeter (miljondels millimeter) som kan 
passera tarmväggarna och blod/hjärnbarriären. Nanopartiklar är redan ett globalt hot då de spridits via 
vindar, nederbörd och vattenvägar till de mest avlägsna landområden och djupaste hav. 
Stora europeiska ansträngningar görs för att stoppa spridningen och fasa ut plastprodukter. 
Nanopartiklar från rotorbladens och tornens epoxiplast är särskilt skadliga då de innehåller ca 20 % 
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giftigt, löst bundet och hormonstörande Bisfenol som successivt frigörs och når näringskedjan. 
Slitaget uppstår när rotorbladens spetsar möter regn, hagel och snö med en hastighet över 300 km/h. 
Salt miljö, solljus, kyla, isbeläggning, kraftig turbulens och försurande skikt av döda insekter har ökad
eroderande effekt.
Den ackumulerade mängden blir 1000 kg per verk över 20 år, vilket innebär en massiv förgiftning
runt de stora industrianläggningarna. I synnerhet vid koncentration i den förhärskande vindriktningen. 
De norska beräkningarna har bekräftats av de skotska forskarna.
Det är väl känt från många solida forskningsrapporter att Leading Edge Erosion är ett stort problem
och medför dyra rekonditioneringskostnader och effektförluster. Problemen diskuteras vid konferenser
och industrin spenderar stora summor på forskning för att minska problemen. Den norska rapporten
visar exempel från Storbritannien (London Array Park) och Danmark (Anholt) som krävt dyra repara-
tioner redan efter 5 år. Det är väl känt att bladens yta blir porös och ojämn över tid.
Reparationerna utförs av robotsystem som följer rotorbladens framkant och slipar bort ojämnheter.
Detta damm sprids ännu fritt i naturen. 
Vindkraftverkens rotorblad och maskinhus är tillverkade av glasfiberarmerad epoxiplast. De små 
plastnanopartiklarna har förmåga att binda giftiga ämnen som lagrats i marken (Bisfenol, metyl-
kvicksilver, PFAS och vittrade mineraler som innehåller laddade joner av aluminium, kadmium,
koppar, järn och zink). 
Forskarna har utvecklat tesen om den Trojanska Hästen-effekten, som innebär att nanopartiklar med
de giftiga ämnena upptas av alger, fyto- och zooplankton, musslor och marina maskar, varefter de förs 
vidare i näringskedjan till skaldjur, fiskar, fåglar och människor. De bundna miljögifterna frigörs i den 
varmare och syrliga miljön i fiskarnas matsmältningsorgan och når blodomlopp, hjärna och inre organ.
I torrt väder inandas partiklarna och fastnar i näsans innerväggar, varifrån de också når magsäcken. 
Partiklarna kan också påverka havens plankton som svarar för den globala CO2/syre-balansen. 
Effekter på kvinnors fertilitet är kända.
BPA bryts långsamt ned i en normal miljö, men i saltvatten och kallare temperaturer kan nedbryt-
ningen fördröjas, så att ämnet utgör en biokemisk förorening under längre tidsperiod. Riskerna ökar
genom den ständiga ackumuleringen.
Forskning på regnbågsforell visar att BPA skadar organismer i generationer. Svensk studie befarar
att det också gäller människor. 
Samma oro gäller för de landbaserade verkens påverkan på mikroorganismerna, som är viktiga för
jordens näringsinnehåll, växter och träd. Riskerna är således stora för att den extrema satsningen på
landbaserad vindkraft får ödesdiger effekt på näringskedjan, ekosystemen och skogarnas tillväxt.
Stor risk finns också för allvarliga klimateffekter. Denna potentiella risk utgår från att plankton svarar
för ca 50 % av den CO2-bindning som sker i haven och den viktiga syreproduktionen som allt liv är
beroende av. Om den stora planktonmassan skadas av giftiga nanopartiklar så utgör det ett allvarligt
hot mot klimatet och mänskligheten. I synnerhet i kallare områden.
Den norska miljöorganisationen Norges Miljövärnforbund har lyft frågorna till ECHA (European
Chemicals Agency) i Helsingfors. Ett vindkraftverk innehåller dessutom 1600 kg kemikalier och oljor
och markingreppen utlöser stora mängder tungmetaller.
Detta är en akut överlevnadsfråga, som inte längre kan mörkläggas av det politiska systemet och 
statsförvaltningen. 
Regeringen och ansvariga myndigheter har skyldighet att tillämpa 
• Miljöbalken 2 Kapitel 3§. Försiktighetsprincipen. Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

• Miljöbalken 2 Kapitel 9§. Slutavvägning. Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skydds-
åtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten 
bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
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• Klimatlagen 2§.
Denna fråga är avgörande för att nå de nationella miljömålen varför den måste snabbutredas, liksom 
vindkraftens övriga destruktiva effekter på folkhälsa, ekosystem, biologisk mångfald och näringsliv.  
Klarar inte det svenska politiska systemet att hantera frågan enligt 2§ klimatlagen, så måste den 
överföras till EU-nivå och den nybildade ECCC (European Climate Change Council) då den också har
avgörande europeisk dignitet.

7.3.  Nanopartiklarnas effekter på det marina ekosystemet i våtmarker och vattentäkter
Utsläpp av giftiga nanopartiklar i de relativt orörda vattenmiljöerna i tillrinnings- och grundvatten-
områdena för vattentäkterna i Sennan och Nyebro kan få okontrollerade följder. Ny tysk studie visar 
att bisfenol påverkar hjärnans nervsystem hos alla ryggradsdjur. Inkluderande människan.
Ämnena har visat sig ha epigenetiska effekter som skadar celler och kommande generationer. 
Liknande erosion av plastpartiklar, metalljoner och organiska ämnen (PFOS, PFOA, Ftalater och 
Nonyl- och oktylfenol) kan förväntas   från   solpaneler, kabelsystem, betongplattor, stängsel   
geotextilmattor och transportfordon.
Referenser:
https://sverigesradio.se/artikel/plastkemikalier-paverkar-vuxna-hjarnor
Den engelska tidningen The Gardian, har regelbundet redovisat vetenskapliga rapporter om det 
allvarliga läget.
https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/15/winds-can-carry-microplastics-anywhere-and-
everywhere 
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/12/microplastic-pollution-in-oceans-is-far-
greater-than-thought-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/12/airborne-plastic-pollution-spiralling-around-
the-globe-study-finds
Fransk studie visar att strandsnäckor påverkas av mikroplaster som finns havsvatten.
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/28/microplastic-toxins-leave-shellfish-at-mercy-
of-predators-research
Strandsnäckan lever på alger men äts av krabbor. När en krabba närmar sig en strandsnäcka eller 
mussla drar de sig tillbaka i sina skal. Men när snäckorna studerades i vatten med mikroplast som 
hämtats vid en strand nära Calais i Frankrike, reagerade de inte. Kemikalierna undertryckte snäckans 
förmåga att upptäcka och undvika krabborna. Mikroplast är känt för att binda tungmetaller och 
resistenta organiska föroreningar med lång nedbrytbarhet. Forskarna tror att frisläppandet av dessa 
kemiska ämnen stör snäckans sinnen. Forskarna var oroade för att arten försvinner, vilket sedan stör 
hela livsmedelskedjan. En tidigare studie visade att gifter som läckts från mikroplast ledde till att 
mussellarver växte på ett onormalt sätt.
Irländsk studie visar att musslor börjar tappa greppet när de utsätts för mikroplast.
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/30/mussels-lose-grip-when-exposed-to-
microplastics-study
När blåmusslor utsattes för doser av icke-biologiskt nedbrytbar mikroplast över 52 dagar förlorade de 
hälften av kraften för att fastna på ytor. Försvagningen verkar bero på att de producerar färre 
byssaltrådar (tunna fibrer), som gör att de kan fästa på stenar och andra underlag. Detta kommer att få 
effekt på det marina ekosystemet då musslor klamrar sig samman och bildar rev, som hjälper dem 
själva att växa och skyddar andra marina djur och växter.
Musselstudierna är visserligen gjorda i havsmiljö, men bör ha full relevans i sötvatten och Färgeåns 
vattensystem. Vattenskyddsområdet i Nyebro kan påverkas både via förorenat ytvatten och förorenat 
grundvatten från mossen. Grundvattnet kan också tränga fram och påverka terrestra ekosystem 
nedströms mossen och som ingår i områdets kontrollsystem. 
Färgeån är ett delavrinningsområde till Nissan med mätpunkt nedströms Ylasryd. Det avvattnar 9 
mindre sjöar (Övre källa Färgsjön, vid kommungränsen) och ett 20-tal mossmarker i Örkenområdet. 
Ån följer Snokamossens västra kant på en sträcka om 1,5 km. Här ansluter ett 2 km långt vattendrag 
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som avvattnar mossens södra del. Norra delen avvattnas av två bäckar med samma namn. Den västra 
Snokabäcken ansluter till Färgeån och den norra till Klubbån. Den ekologiska statusen är 
Otillfredsställande och den kemiska statusen är Inte god.

7.4 Stora ornitologiska värden
7.4.1.  EU-Birds Directive  – Annex I, II & III, Tetrao urogallus
Orre, tjäder, tranor och ljungpipare häckar. Sumpskogarna har de kvalitéer som tjädern kräver, och
det finns mossytor som är tillräckligt öppna för ljungpiparen. Orre och tjäder är beroende av specifika 
miljöer, centrerade runt etablerade lekplatser. Detta understryks i EU:s specifika direktiv för skydd av 
tjäder, EU-Birds Directive  – Annex I, II & III, Tetrao urogallus, som anger att det minsta området som
krävs för upprätthålla en livskraftig isolerad population på ca 450 individer är 250 km2 för att säkra 
artens sociala struktur runt traditionella spelplatser. Dessa områden kräver blandskog med uppvuxen 
gran och tall med undervegetation av björk, asp och vide med en rik markvegetation dominerad av 
blåbär och lingon. Någonstans också halvöppna områden för lekplatser. 
Detta direktiv ställer krav på länsvisa satsningar på större lämpliga ekosystem. Örkenområdet 
inkluderande Snokamossen och Store Jöns Mosse är ett idealiskt område för att leva upp till detta 
internationella åtagande. Detta gäller också för arten orre som i riksintressebeskrivningen för 
Snokamossen under avsnitt Ornitologiska värden anges inrymma ”bland annat ett stort orrspel”. 
Här kan ses en unik rekreations- och upplevelsemöjlighet genom att från Gammalsboö nå mitten av 
området under tidig vårmorgontid. Läget skulle kunna ha potential för ekoturism i likhet med trandans. 
Uppförande av luftburen kraftledning är direkt  förkastligt i denna ekosystemtyp, då de utgör allvarlig 
kollisionsrisk under tjädrarnas och orrarnas flykt till och från lekplatserna i mörker och skymning.
Det är också viktigt att säkerställa ”ekologiska korridorer” för att bibehålla och skapa opåverkade 
ekosystem och platser med gynnsam markvegetation, där många växt- och djurarter ges möjlighet att 
återhämta sig. Ett sådant makroekologiskt perspektiv ger fördelar då ett stort sammanhängande kärn- 
område kan hysa de flesta regionala arter och agera som en spridningskälla till närliggande biotoper. 
Implementeringen av detta EU-direktiv måste prioriteras.

7.4.2.  Habitatförluster  - Undanträngning
Många arter kan drabbas av habitatsförluster. 
Orre och tjäder är etablerade inom området och möjlig lekplats konstaterad. 
Naturvårdsverkets Rapport 6231 anger att buffertzon till lekplatser för tjäder och orre skall vara en km. 
Det innebär att hela myrkomplexet blir olämpligt för dessa arter. Den kumulativa undanträngningen 
som orsakas av vindkraftverken vid Store Jöns Mosse måste beaktas.
Annan forskning har lagt fram hypotesen att vindkraftverkens lågfrekventa ljud maskerar orrarnas 
ljud, vilket favoriserar individer med högre tonläge och på sikt medför en genetisk förändring. Detta 
kan i så fall också gälla revirhävdande hanar ur andra arter. Kunskapsläget är oklart. 
Studie av grävlingar (UK, 2016) visar att individer som levde inom 1 km från vindkraftverk har 
2,6-faldigt högre kortisolhalt än de som levde 10 km från verken. I Västerbotten försvann älgarna 
från traditionella utfodringsplatser (SVT). Denna effekt torde drabba alla arter som lever i området 
och orsaka undanträngning och habitatförluster. Studier av renarnas beteende visar att betestrycket 
ökar längre bort från verken upp till 5 km. 
Rapport från USA visar att migrerande fåglar som söker återhämtning i traditionella viloområden som 
utsatts för simulerade bullerstörningar, antingen lämnar området eller misslyckas med födointaget och 
förlorar kroppsvikt (A Phantom Road Experiment Reveals Traffic Noise is an Invisible Source of 
Habitat Degradation). Sannolikt relaterat till trötthet och maskerad hörsel. Förmågan att undvika 
rovfåglar är också nedsatt.
Enligt Hötker m.fl. (2006) minskade antalet häckande ormvråkspar inom ett vindkraftsområde med 15-
53 % om vindkraftverken placerades närmare än 500 meter från deras häckplatser. Då detta är ett 
normalt avstånd inom en vindkraftsanläggning medför det en total habitatförlust långt utanför området.
En studie vid Vattenfalls anläggning i Stor-Rotliden i Åsele, Västerbotten, visade att alla vadar-
samhällen utraderats inom 10 år. Vid driftstarten fanns 11 ljungpipare, 4 grönbenor, 6 gluttsnäppor, 

20



2 skogssnäppor, rödbena och storspov. Flera hypoteser är tänkbara:
◦ buller och sömnstörningar.
◦ infraljudens påverkan av hjärna och blodsystem. Australisk erfarenhet visade sämre kläcknings- 

och uppfödningsresultat i hönsgård intill vindkraftverk. Polska studier visar sämre blodvärden hos 
gäss som vistas inom 500 m från vindkraftverk. Svin som levt 500 m från vindkraftverk under tre
månader hade 10 kg lägre slaktvikt jämfört med kontrollgrupp som levt 1500 m från verken med 
samma foderstatus.

◦ lågfrekvent buller maskerar det vibrationella kommunikationssystemet hos små insekter i 
markfaunan. Störning av ekosystemet. Näringsbrist genom ändrad insektsfauna?

◦ markvibrationer komprimerar torvskikt och humuslager. Sägs störa jordmaskarnas beteende. 
Mindre upptag av nederbörd.

◦ markvibrationer påverkar förutsättningar för mikroorganismerna, som är viktiga för symbiosen 
med växter och träd. 

◦ turbulensen bakom verken får en uttorkande effekt. Sommarnätter pressas varmare luft mot 
marken så att daggbildning uteblir.

◦ ljuseffekter stör nattlevande insekter. Mindre förekomst av kläckta larver har konstaterats.
◦ spridning av stora mängder nanopartiklar påverkar näringskedjan
◦ äldre individer hävdar revir, medan yngre lämnar området
◦ arter som flyger i skymning till lekplatser kolliderar med verken
◦ sämre förmåga att uppfatta rovfåglar
Liknande effekter kan påvisas på flora, buskar och träd.
Vissa arter tvingas flyga genom området vid födosök med ökade risker för kollision. Fiskgjuse som  
förflyttar sig mellan boplats och fiskevatten löper stor risk. Likaså arterna smålom och storlom som 
ofta häckar vid mindre gölar på otillgängliga myrar. Häckande fiskgjusar finns i området och syns 
regelbundet söka fånga fisk i Ylasrydsjön. 
Påståendena i MKB för vindkraftsprojekten har varit missvisande gentemot SLU:s karteringsrutor 
som redovisas i nedanstående tabell. Detta har framförts till handläggare i miljöprövningsprocesserna. 
MKB redovisade endast sex hotade arter medan karteringsrutorna innehöll ytterligare sex hotade arter 
och tre arter som har reducerats med 50 % på endast tio år. 
MKB har missat duvhök, sparvhök, ormvråk, bivråk, kattuggla, sparvuggla, röd glada, tornfalk, 
drillsnäppa och storspov. Ugglor är extra sårbara då de söker föda i mörker och har låg reproduktions-
hastighet. Påståendet att tornseglare och göktyta endast observerats vid enstaka observationer och att 
påverkan bedöms som ”obetydlig till liten” är brutalt avslöjande. En stor mängd observationer av 
dessa arter finns registrerade i artdatabanken i samtliga karteringsrutor. Biologiska institutionen, 
Lunds universitet, har redan 2012 konstaterat att tornseglare, hussvala och kungsfågel haft de mest 
oroväckande nedgångarna över de senaste 10 åren. Svalor och seglare (och även nattskärror) fångar 
insekter i fria luften och kan liksom fladdermössen samlas runt vindkraftverken. Tornseglarna söker 
föda på stora avstånd och kan vid mycket dålig väderlek vara borta i dygn för att samla in insekter. 
Enligt Naturvårdsverkets rapport utgör tornseglare och svalor närmare en fjärdedel av alla upphittade 
döda små fåglar under vindkraftverk i Tyskland. Andelen är proportionellt mycket större än för andra 
arter relaterat till populationsstorleken. Tornseglarna har enligt statistiken reducerats med 50 % sedan 
år 2000. De flyger dygnet runt under de två månader långa flyttningarna till och ifrån övervintringen i 
Sydafrika, varvid de ständigt riskerar att dödas vid de europeiska och afrikanska vindkraftverken.
En krasch bland dessa arter får stora konsekvenser för ekosystemet.
Mindre fåglar torde besväras av den kraftiga turbulensen och nedkylningen bakom verken. 
Vägar i tidigare svårtillgängliga områden medför ökade störningar för känsliga arter.
En uppföljande fågelinventering vid närliggande vindkraftspark på norra sidan av Nissan (Ryssbol) 
visar att antalet fåglar minskat med 20 % redan efter tre års drift. Uppföljning av antalet dödade 
fladdermöss vid samma anläggning visade att varje verk dödar 6,5 individer per år. Vilket motsvarar 
över 400 dödade och lidande djur, baserat på medgivna tillstånd i området. Utvärderingarna redovisar 
inte vad som händer fladdermössens enda unge när föräldrarna dödas under födosöken. I dagsläget 
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tycks dock tillstånden för Örken Nord och Syd och mellanliggande potential om 26+10 verk inte 
komma att utnyttjas då driftstartstiden överskridits. Återstår 15 verk på norra sidan om Nissandalen 
och 10 på södra sidan, med risk för 16 ytterligare verk (250 m) nordöst om riksintresset och 
vattenområdet Store Jöns Mosse. Liknande barriäreffekter finns i alla halländska ådalar.
Ett väldokumenterat pipistrellrevir innestängdes mellan tre vindkraftverk, vilket innebär utslagning av 
den lokala populationen. 
SLU har i den senaste fågelräkningen noterat att ”någonting hänt i skogen”. 
Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan för 2020. 
Det är då direkt otänkbart att i detta läge göra destruktiva ingrepp i södra Hallands kanske största 
vattenreserv tillika internationellt klassat riksintresse för naturvård.
Resultaten är tillräckligt alarmerande för att avbryta de desperata nationella planerna på 8-faldig ökad 
vindkraftsexploatering med 100 TWh landbaserade och 90 TWh havsbaserade industriprojekt.
De kommer att utgöra frätande sår i de svenska ekosystemen och omöjliggöra uppfyllandet av de 
nationella miljömålen. Förlorade habitat medför undanträngning, ökad konkurrens, utslagning och 
obalans i ekosystemen även inom intilliggande områden. 
• Därmed sagt att den biologiska mångfalden i Örkenområdet och Store Jöns Mosse redan är starkt 
påverkad, vilket innebär att Snokamossens betydelse för de redan decimerade och undanträngda 
arterna ökar. Snokamossens ökade naturvårdsvärde kvalificerar den till ett strikt skyddat område enligt
EU:s akuta strategi för återställning av biologisk mångfald 2030.
• Därmed också sagt att den svenska energipolitiken måste omprövas enligt EU-rapporten Road to 
EU Climate Neutrality by 2050 i syfte att prioritera mindre arealpåverkande energiformer (SMR-
reaktorer, solenergi på byggnader, etc.) för att överhuvudtaget möjliggöra genomförandet av EU-
kommissionens akuta strategi Fit for 55, som innebär tvingande åtgärder för stora arealutökningar för 
att den biologiska mångfalden ska återhämta sig. Dessa arealer måste dessutom i sin tur säkras med 
stora buffertzoner gentemot vindkraftens destruktiva effekter. Den tyska specialistläkarorganisationen 
Ärzte für Immissionsschutz anger hälsosam ljudnivå för homo sapiens, till 60 dBZ eller 10 km. För ett
enda verk.
Dessa framtidsfrågor bör lyftas till en demokratisk process enligt framställan till statsrådsberedningen 
och riksdagen om moratorium och tillsättning av en Parlamentarisk Kommission för riskanalys av 
vindkraftens destruktiva effekter på hälsa och miljö enligt Klimatlagen 2§ i samverkan med 
vetenskaplig expertis och medborgare. Bilaga.

Inventering SLU:s standardrutor 2015. Reservation för förändringar 2020.
Arter Rödlista

EU-
direktiv
- 50 %

Hot Örken Nissa-
dalen

Övre
Mjäla

Mjäla-
hult

Kraga-
red

Fröslida

Duvhök 16 föda 6 2
Ormvråk 2 häcktid 5 revir 2 2 13 16
Bivråk 3 spel 6
Sparvhök 2 häcktid 4 2
Tornfalk 2 häck
Kattuggla 13 ungar 13 ungar 13 13 3 5 revir
Pärluggla EU- dir ? 3 3 3 3 3
Sparvuggla EU- dir ? 5 revir 2 häck
Röd glada 2 häcktid
Fiskgjuse EU- dir Kollision 20  revir
Kornknarr EU- dir - 3 spel
Trana EU- dir - 3 16 föda 13 13 ung 5 8 varn
Morkulla 5 revir 3 5 5 11 3
Storspov Rödlista Störning 5 revir 4 4
Drillsnäppa Rödlista Störning 4 Par 4 revir 2 2 4 2 häck
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Skogsnäppa 3 2 häcktid 8 8 8 5 revir
Enkelbeckasin -50 % Störning 3 3 5 3
Nattskärra EU- dir Störning 3 spel 3 spel 3 spel
Tornseglare Rödlista Kollision 4 Par 14 bo 20 bo 20 bo 14 bo 14 bo
Ladusvala 14 bo 14 16 16 14 14
Hussvala -50 % Kollision 2 12 14 14 14 14
Göktyta Rödlista 3 Spel 2
Spillkråka Rödlista - 3 Spel 12 8 8 4 6
St hackspett 19 13 3 3 3
Mind hackspett Rödlista 14 14 14
Kungsfågel -50 % - 3 5 3 3 6 3
Sångsvan Livskraftig Störning 2 2
Knölsvan Livskraftig 6 6 2
Grågås 5 revir 18 13 13 5 4
Kricka 4 8 8 7 6
Storlom EU- dir Störning 4 4 4 5
Gråhäger Livskraftig 5 revir 5 revir
Trädpiplärka 7 8 3 3 16
Gröngöling -50% - 13 3 3 3
Orre EU- dir Kollision 5 revir 5 revir 5 revir 5 revir 6 2
Tjäder EU- dir Kollision 16 18 rede 13 ung 13 ung 5 5
Varfågel Livskraftig 16 föda 2 häck 2

Övriga fåglar
Kanadagås 5 revir 5 13 13 5 13
Gräsand 4 ungar 4 par  
Knipa 13 ungar 13 ung
Fasan 13 par 13 par
Tofsvipa 13 ungar 13 sång
Fiskmås 16 rede 18 häck
Fisktärna 2 revir 2  revir
Skogsduva 5 revir 5 par
Ringduva 4 par 4 spel
Gök 3 sång 3 rop
Gröngöling 3 spel 3 rede
Sånglärka 3 sång 3 föda
Ängspiplärka 3 sång 3 föda
Gulärla 16 föda 16 par
Forsärla 4 par 4 föda
Sädesärla 16 föda 16 spel
Gärdsmyg 3 sång 4 spel
Järnsparv 3 sång 3 spel
Rödhake 3 sång 3 sång
Rödstjärt 3 sång 3 sång
Buskskvätta 16 föda 16 föda
Koltrast 16 föda 16 ung
Björktrast 13 ungar 16 sång
Taltrast 3 sång 3 sång
Dubbeltrast 3 sång 3 sång
Rörsångare 3 sång 3 sång
Ärtsångare 3 sång 3 föda
Törnsångare 16 föda 16 par
Trädgårdsångare 4 par 4 rede
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Svarthätta 8 rede 8 sång
Grönsångare 3 sång 3 sång
Gransångare 3 sång 3 sång
Lövsångare 3 sång 3 sång
Kungsfågel 3 sång 3 häcktid
Grå flugsnapp 2 obs 2 sång
Svartvit flugsn 3 sång 3 ung
Stjärtmes 13 ungar 13 sång
Entita 3 sång 3 föda
Talltita 16 föda 16 sång
Tofsmes 3 sång 3 sång
Svartmes 3 sång 3 sång
Blåmes 4 par 4 föda
Talgoxe 16 föda 16 ung
Nötväcka 13 ungar 13 sång
Trädkrypare 3 sång 3 rede
Törnskata 20 bo 20 rede
Nötskrika 4 par 4 par
Skata 7 revir 7 revir
Nötkråka 5 revir 5 revir
Kaja 5 revir 5 par
Kråka 4 par 4 par
Korp 2 obs 2 föda
Stare 16 föda 16 föda
Pilfink 16 föda 16 sång
Bofink 3 sång 3 par
Grönfink 4 par 3 sång
Grönsiska 3 sång 3 ung
Mindre 
korsnäbb

13 ungar 3 sång 

Gulsparv 3 sång 3 sång
Sävsparv 3 sång 3 sång

8.  Sverige kräver globalt mål för att skydda 30 procent av jordens land och hav
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/den-biologiska-mangfalden-behover-ett-okat-
skydd-globalt/
Regeringen tillkännagav 2021-10-12 att världens länder ska ta fram ett nytt globalt ramverk för hur 
den biologiska mångfalden ska skyddas, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald.  
Sverige kommer att driva krav på skydd för 30 procent av jordens land och hav. 
Enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), orsakar människans 
aktiviteter att ekosystem hamnar i obalans, arter försvinner och den genetiska variationen minskar i 
stor skala och snabb takt. Dessutom leder mänsklighetens överutnyttjande av naturens resurser till att 
ekosystemtjänster som levererar rent vatten, pollinering och odlingsbar jord försämras och försvinner.
Sveriges krav på skydd av 30 procent av jordens land och hav ligger i linje med forskarnas minimi-
krav för att säkra den biologisk mångfalden.
Per Bolund: ”Människan bidrar till att den biologiska mångfalden utarmas globalt. Det är därför vår 
skyldighet att göra något åt denna ödesfråga. Vid mötet med FN:s konvention om biologisk mångfald 
kommer jag arbeta för ett ambitiöst ramverk med globala mål som möter upp mot de utmaningar vi 
ser med fortsatt förlust av biologisk mångfald”.
Att skydda 30 procent av jordens land och hav kommer inte att räcka för att säkra ekosystemtjänster 
som människor är helt beroende av. Därför behövs också mål och åtgärder som minskar trycket på 
den biologiska mångfalden i de övriga 70 procenten. Sverige vill att det nya globala ramverket ska 
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innehålla mål för minskning av globala ekologiska fotavtryck. Det innebär ett minskat tryck från 
mänsklig konsumtion och produktion på den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster.
Naturbaserade lösningar är ett sätt att båda skydda biologisk mångfald och bidra till utsläpps-
minskningar eller anpassningar till ett varmare klimat. Sverige driver att det nya globala ramverket 
ska innehålla sådana lösningar. Klimatförändringarna bidrar till minskad biologisk mångfald och 
minskad biologisk mångfald kan driva på klimatförändringarna. Arter och ekosystem hinner inte 
anpassa sig när klimatet ändras i en allt snabbare takt. Till exempel tar skadade ekosystem upp 
mindre koldioxid.
Kommentar: Sveriges nuvarande avsättning av arealer för naturskydd lär uppgå till ca 8 % av landets 
yta. Återstår således 22 % av landets yta som kan avsättas för naturskydd.
Regeringens uttalande är motsägelsefullt och kontraproduktivt, då man med andra handen kräver att 
länsstyrelserna ska barskrapa resterande markresurser intill det sjukdomsframkallande avståndet 800 
meter från fasta bostäder. 
Ett logiskt agerande   kräver moratorium för   
1. riskanalys   enligt   klimatlagens 2§, av de ytkrävande ”förnyelsebara” (läs potentiellt ohållbara och   
klimatovänliga) energiformerna avseende påverkan av folkhälsa, klimat, miljö och näringsliv.
2. prioritering av internationella åtaganden och avsättning av arealer för skydd av natur, ekosystem, 
vattenresurser och livsmedelsförsörjning
3. fastställande av säkerhetszoner mellan anläggningar för industriell energiproduktion och arealer för 
naturvård, skydd av ekosystem, vattenresurser och livsmedelsförsörjning.
- innan ytterligare markresurser tilldelas ytkrävande förnyelsebara energiformer.

9. Stöd i två nya statliga betänkanden
SOU 2020:73. Skogsutredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. 
SOU 2021:51. Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.
Dessa utredningar sätter starkt tryck på effektiva handlingsplaner och avsättning av arealer för skydd 
av den biologiska mångfalden. 
Medvetenheten ökar om den rasande takt som växt-, djur- och insektsarter försvinner från jordens yta. 
I tidigare tidsåldrar berodde biodiversitetskriserna på vulkanutbrott, kometnedslag eller naturlig 
evolution. Nu utrotas mängder av arter för första gången på grund av människan. 
Viktiga avsnitt i SOU 2021:51
5.5.1 Livsmiljödirektivets mål och syfte. 377.
5.6.16 Regelbundet förekommande flyttfåglar. 424.
5.7.1 Implementering av artskydd. 428.
5.8.5 Slutsatser. 433.
5.11 Annan EU-rätt som kan påverka artskyddet och artskyddets genomförande. 445.
5.11.1 Miljöansvarsdirektivet. 445.
5.11.4 Miljöbedömningsdirektiven. 450.
5.11.8 Rekommendationer om minimikriterier för miljötillsyn. 452.
6.6.15 Länsstyrelsernas regionala inventeringar. 565.
6.6.16 Länsvisa handlingsplaner för grön infrastruktur. 565. 
6.6.17 Kommunernas naturdata. 569.

10.  Naturvårdsverket. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Publicerad 21 april 2015. Uppdaterad 24 april 2015.
Riksdagen antog den 24 juni 2014 en strategi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra 
ekosystemtjänster, som grundas på propositionen 2013/14:141, ”En svensk strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster”. 
Vår planet har begränsade resurser och vårt välstånd är beroende av den biologiska mångfalden. 
Ekosystem, växter och djur bryr sig inte om nationsgränser. Regeringen arbetar för att bevara 
biologisk mångfald i samarbete med andra länder. Regeringen driver också på arbetet för att skydda 
värdefull natur och för ett hållbart skogsbruk, jordbruk och fiske över hela världen.
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Långsiktig svensk naturvårdspolitik
Regeringen vill säkra ekonomiska och omistliga värden i biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
I den långsiktiga strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster presenteras arbetet med att 
stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänster som vattenrening, produktion av mat 
och fibrer samt rekreation och friluftsliv.
Strategin omfattar allt från skydd av land och hav, insatser för hotade växt- och djurarter, genetisk 
mångfald, natur- och kulturmiljöhänsyn i brukandet, till ökat samarbete med näringslivet. Förslagen i 
propositionen bidrar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen, generationsmålet, målen i EU:s strategi
för biologisk mångfald till 2030 samt de internationella så kallade Aichimålen inom FN:s konvention 
för biologisk mångfald (CBD).
Mer om Sveriges arbete med FN:s konvention CBD på Naturvårdsverkets webbplats 
Insatser görs för att visa värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Arbetet att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald ges fortsatt hög prioritet. 
Det handlar framför allt om att integrera deras värden i politiska och ekonomiska ställningstaganden 
och andra beslut. Ekosystemtjänster behöver inkluderas i miljöräkenskaper, myndigheters planering 
och beslut om markanvändning, utformning av ekonomiska styrmedel, utveckling av affärsmodeller, 
innovationer och standarder. Regeringen anser också att rätt utformade kompensationsåtgärder kan 
vara ett viktigt verktyg för att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Det är en stor utmaning för Sverige att leva upp till målet inom FN:s konvention om biologisk 
mångfald, som handlar om att länderna sammantaget ska säkra ett långsiktigt skydd för minst 17 
procent av land- och sötvattensytan samt 10 procent av marina områden till 2020. För att klara detta  
mål planerar regeringen att öka skyddet för biologisk mångfald, att skydda fler naturskogar och att 
inrätta fler marina reservat.
Berörda miljökvalitetsmål
Sju naturtyp-anknutna miljökvalitetsmål är centrala för att säkra biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster i området: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt-
och djurliv. Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om tio etappmål för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.

• Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster   
• Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster   

11. Negativa klimateffekter – Våtmarker och mossar är effektiva koldioxidsänkor
Mossmarker innehåller 20 % av det globalt bundna biologiska kolet, som lagrats i dött växtmaterial 
sedan istiden. Detta har successivt fyllt igen tidigare sjöar och är en ständig process som binder stora 
mängder CO2 genom tillväxt av vitmossor och bildar högt välvda högmossar. Även växter i kärr 
binder kol. Torvlagren kan vara 2-10 m djupa. Danska och finska experter visar att mossar kan ha 10 
gånger större förmåga att binda CO2 än andra naturtyper (Jakob Konnerup, formidlingsleder på Lille 
Vildmosecentret) och kan betraktas som en av de bästa klimatlösningarna. I Finland utgör torv 12 % 
av bränslet för värmeproduktion. Landet har som målsättning att vara kolneutralt 2035 och har inlett 
en kraftfull process för att avveckla torvanvändningen i samverkan med branschföretagen. Så att 
omställningen sker på ett rättvist sätt. Det omfattar även andra former av torvanvändning och 
förbränning av biomassa. Torvtäkterna kan sedan återbildas till mossar och bli effektiva kolsänkor. 
https://www.sitra.fi/sv/nyheter/rattvis-omstallning-inom-torvbranschen-kan-paskynda-kolneutralt-
finland/
Riksdagen har beslutat att våtmarker ska skyddas och bevaras genom miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker med definitionen; "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”. Det gäller också miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet.   Den nationella inriktningen är att återställa och nyanlägga så mycket   
våtmark som möjligt.   Markanvändning för solenergiproduktion är ineffektiv. I de flesta fall måste   
upp till 10 hektar mark täckas med solpaneler för att generera ett enda megawatt.
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Detta markbehov kräver avverkning av skog eller åtkomst av orörda naturområde, vilket innebär 
habitatförluster för djurlivet och utrotningshotade växter. Denna långsiktiga miljöpåverkan är inte 
beaktad och innebär ett allvarligt hot mot de ekosystem som ska klara de globala klimatproblemen och
beaktas normalt inte i myndigheternas och domstolarnas miljöprövningsprocesser.
Överdriven vattenanvändning kan bli lokala problem vid produktion, rökgasrening och rengöring. 
Det är då ur klimat- och miljösynpunkt, helt förkastligt att täcka 90 hektar högvärdig mossmark med 
170.000 solpaneler, kablar, betongplattor och bärande mattor för fordon. 
Transporter vid montering och underhållsverksamhet medför stora störningar och föroreningsrisker. 
Rengöring av panelerna från damm och alger är en annan miljörisk. Det kan inte uteslutas att man 
använt nanomaterial t.ex. nanotitandioxid för att panelerna ska få självrengörande ytor. 
För     närvarande   är titandioxid och kiseldioxid de mest relevanta nanomaterialen inom beläggnings-  
industrin. Nanotitandioxid används i beläggningar, främst för att utnyttja dess fotokatalytiska aktivitet 
vilken resulterar i självrengörande ytor. Nanomaterial har visat sig uppsamlas i alger som utgör föda 
för små vattenorganismer och som i sin tur når fiskar och penetrerar deras blod/hjärbarriär. Intrånget i 
näringskedjan är oroande då nanopartiklar är svårnedbrytbara och får en ackumulerande effekt. 
Ny elektronik kännetecknas av specifik doft som successivt avtar.
Stockholms stads hemsida Miljöbarometern redovisar bevakning av en rad miljögifter som gömts i 
naturen  (2005).
http://miljobarometern.stockholm.se/main.asp?mo=6
Tungmetaller: Koppar, kvicksilver, bly, kadmium som i flera fall orsakats av atmosfäriskt nedfall.
Organiska ämnen: PAH, PCB, Tennorganiska föreningar, Perfluorerade ämnen som PFOS och PFOA 
(hög halt i fisk), Ftalater och Nonyl- och oktylfenol, Bromerade flamskyddsmedel (hög halt i fisk) och
Antibakteriella ämnen.
Den dominerande källan till ftalater i miljön är slitage av produkter som hamnar i utomhusmiljön, 
kabel i mark och plastmaterial inomhus varifrån ftalater sprids genom avdunstning och slitage 
till luft och avlopp.
Nonylfenol kan också urlakas ur betong. Oktylfenol orsakas av slitage från bildäck.
Betong kan vara en miljöfara. Urlakningen av miljöfarliga tillsatser kan bli hög i betong som krossas 
för att återvinnas. Åse Togerö har doktorerat om urlakningen vid institutionen för byggnadsteknologi 
på Chalmers. Hon har gjort laktester på betong med tillsatsmedel som bland annat tallolja, tiocyanat, 
nonylfenoletoxylat, slagg och flygaska. Tillsatsmedel används bland annat för att skapa luftbubblor 
som ska förhindra frostskador och för att snabba på härdningen. Tester med hela betongbitar visade en
urlakning med 6-7 % av de tre först nämnda tillsatsmedlen. När betongen krossades till millimeter-
stora bitar ökade urlakningen av tiocyanat till 70 %, talloljan till 17 % och nonylfenoletoxylat med 
upp till 29 %. Till stor del omvandlades nonylfenoletoxylatet då till mer skadligt nonylfenol. 
De urlakade resterna var betydligt giftigare än det som tillsattes betongen. 
Resultaten visar att nedbrytning av betongplattor och kablar kan bli ödesdigra för de känsliga 
ekosystemen. 
Många mark- och sedimentområden i Stockholm är förorenade p.g.a. de verksamheter som tidigare 
har bedrivits eller fortfarande pågår inom elektronik, textil och möbelbranschen.
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/utfasningslista-sve-130624.pdf
Oktabromdifenyleter 32536-52-0. Mycket farligt ämne. Främst i plast och äldre elektronik men 
också textilier, stoppmöbler, kabel och isoleringsmaterial.
Pentabromdifenyl-eter 32534-81-9. Mycket farligt ämne. Skadligt för miljön. Främst i plast och 
äldre elektronik men också textilier, stoppmöbler, kabel och isoleringsmaterial.
Polybromerade bifenyler (PBB), t.ex. 2,3,3’,4,4’,5’-Hexabrom-bifenyl. Skadlig för miljön. Främst i 
plast och äldre elektronik men också textilier, stoppmöbler, kabel och isoleringsmaterial.
Krom(VI)föreningar 1308-38-9 t.ex. Natrium-dikromatdihydrat (7789-12-0), Kaliumdikromat 
(7778-50-9), Natriumdikromat (10588-01-9), Kromtrioxid (1333-82-0). Mycket farligt ämne. 
Elektrisk och elektronisk utrustning, läder, träskyddsmedel på byggvaror, ytbehandlad metall och  
cement.
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Bensylbutylftalat (BBP) 85-68-7. Mjukgörare. Mycket farligt ämne. Huvudsaklig användning i PVC-
plast som sjukvårdsmaterial och golvbeläggning inomhus. Finns även i kabel, vissa leksaker, 
barnavårdsartiklar.
Dialkylftalater 71888-89-6. Mycket farligt ämne. Huvudsaklig användning i PVC-plast som 
golvbeläggning inomhus. Finns även i kabel, vissa leksaker, barnavårdsartiklar
Nanomaterial och parabener. Som nanomaterial räknas ofta material där majoriteten av bestånds-
delarna är partiklar som är mellan 1-100 nm stora i en eller flera dimensioner.
http://miljobarometern.stockholm.se/main.asp?mo=6

Redovisningen visar att både elkablar och betongplattor kommer att kontaminera de känsliga eko-
systemen så att en solenergianläggning i denna miljö får fatala framtida effekter, varför ansökan ska 
avvisas.

12. Nätanslutning - kablar
Oklart om bolaget avser använda luftburna eller markbundna anslutningskablar.
Finskt material; Genom luften eller i jorden? (Fingrid) redovisar alternativen. Bilaga.
Båda alternativen tar mark i anspråk och minskar naturens förmåga att binda CO2. 
Luftledning utgör kollisionsrisk för orre, tjäder och nattflygande ugglor. 
Orre och tjäder är särskilt utsatta under lekperioden då de flyger till lekplatserna under mörker och 
skymning. Om trästolpar används uppstår problem med impregnering. Stålkonstruktioner kan ha 
rostskyddsbehandlats. Risker för spridning av kemikalier är oklara.  
Markbunden kabel medför markbearbetning som frigör lakvatten. Vissa kablar innehåller oljor.
För markkabel anges att ”Ledaren isoleras med oljeimpregnerat papper eller tvärbunden polyetylen”.
Vilket inger betänkligheter. Inom anläggningen finns ett internt kabelsystem för uppsamling av 
strömmen från alla panelerna. Panelernas undersida är vanligen av plast. Hur beständiga är materialen 
i kablar, stolpar och paneler vid långtidsexponering för sol, vindar, regn och hagel?
Vid luftledning anges att det elektriska fältet ”är störst under linjen eller dess omedelbara närhet. 
Styrkan av magnetfältet för en 400 kV-linje avtar snabbt så att 1 µT underskrids på ca 60 meters 
avstånd från ledningens mittlinje”. 
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 För markkabel anges att den
 jordade kabeln hindrar det
 elektriska fältet att tränga ut och
 magnetfältet 1 µT når några meter
 från ledningen.

 Långvarig exponering kan komma
 att inverka på mikrofaunan och
 verkar inte klarlagda. 
 Markkablar medför en förhöjd
 marktemperatur i marken, med
 risker för rubbning av lokala
 ekosystemet genom intrång av
 invasiva arter (Konsultrapport,
 ledningsdragning vindkraft Örken).

13.  Solenergi har stor negativ klimateffekt
Solenergins klimateffekt redovisas på Hemsols hemsida
https://hemsol.se/vanliga-fragor/solenergi-och-solceller-miljopaverkan/
Solcellers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
När man jämför miljöpåverkan hos olika energislag används ofta ett index på dess uppskattade 
utsläpp per tillverkad energimängd. Det index som i regel används är koldioxidekvivalenter per 
producerad kilowattimme (CO2/kWh).
Exakt vilket värde som gäller för solceller skiljer sig mellan studier eftersom de räknas ut baserat på 
olika antaganden. Två exempel på olika uppskattningar är:
• Nature Communications: Studie år 2016 där miljöpåverkan uppskattades till 20 g CO2/kWh för 
polykristallina solceller och 25 g CO2/kWh för monokristallina solpaneler. Studien utgick ifrån att 
produktionen skedde i Kina och att solinstrålningen var ca 1 700 kWh/kvadratmeter.
• Vattenfall: Har publicerat på sin hemsida att miljöpåverkan för deras solenergi ligger på ca 28 g 
CO2/kWh. 
Om vi utgår ifrån att solpanelerna producerats i Kina, men istället använder siffror på svensk 
genomsnittlig solinstrålning. I Sveriges fall brukar man säga att 1 060 kWh/kvadratmeter är ett 
genomsnitt. Utifrån detta kan vi göra liknande beräkningar som Nature Communications.
I det fallet får vi:
1 700/1060 x 20 = 32 g CO2/kWh för polykristallina solpaneler
1 700/1060 x 25 = 40 g CO2/kWh för monokristallina solpaneler
Var solpanelerna produceras spelar roll
Den faktor som har störst påverkan på solcellers miljöpåverkan är produktionsfasen. Processen för 
att framställa solpaneler är väldigt energikrävande. Ungefär 60 % av energin går till att framställa 
rent kisel och resterande 40 % går till att producera solcellerna och panelerna. Eftersom 
produktionen kräver mycket energi blir härkomsten av den elektricitet som går åt att producera 
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solpanelerna väldigt relevant. En vanlig kritik som solceller får är att de produceras med hjälp av 
kolkraft från Kina och Tyskland.
Faktum är det är en myt att majoriteten av svenska solpaneler produceras i Kina. Enligt en 
undersökning från den internationella solcellsföreningen IEA PVPS har nämligen andelen solpaneler 
som installerats i Sverige med ursprung från Kina sjunkit från 82 % till 10 % mellan åren 2010 till 
2017.
Som följd av att produktionen flyttas från Kina (som historiskt haft väldigt höga utsläppsnivåer för sin
elproduktion) minskar även solcellernas miljöpåverkan drastiskt. De livscykelanalyser som baseras 
på kinesisk produktion blir därför inte alltid representativa för dagens läge.
Härkomst från solpaneler installerade i Sverige under 2017
Tabellen nedan innehåller en uppskattning av var de solpaneler som installerades i Sverige år 2017 
härstammar ifrån, samt vad de uppskattade utsläppen är för energiproduktion i det landet.
Tillverkningsland Andel Utsläpp vid elproduktion (g CO2/kWh) 
Vietnam 22 % 520 [5]
Thailand 17 % 380 - 480 [6]
Sverige 13 % 13 [7]
Tyskland 13 % 401 [8]
Malaysia 12 % 509 [9]
Kina 10 % 555 - 690 [10] - [11]
Sydkorea 8 % 492 [12]
Taiwan 4 % 509 [13]
Övriga världen 1 % 475 [14]
Kommentar:
a) Kina har historiskt sett haft väldigt höga utsläpp av CO2e/kWh. Runt år 2011 var uppskattningen 
så hög som 972 g CO2e/kWh. Många livscykelanalyser baseras därför på utdaterade siffror.
b) Det är svårt att hitta aktuell och uppdaterat data inom utsläppsnivåer för många asiatiska länder 
och datan bör inte ses som helt pålitlig och aktuell för 2020.
Som tabellen påvisar är det alltså endast ca 20 % av solpanelerna som härstammar från Kina och 
Tyskland. Används exempelvis svenskproducerade solpaneler blir miljöpåverkan en bråkdel av 
kinesiska paneler eftersom att vår elmix är betydligt mer miljövänlig.
Solenergi kontra vår befintliga Elmix
Ett vanligt motargument till att installera solenergi i Sverige är att vi redan har en väldigt miljövänlig
elmix. I Sverige har vår elmix en utsläppsnivå på 13 g CO2e/kWh, vilket är lägre än utsläppen från 
solenergin utifrån nästan alla forskningsrapporter som existerar.
Enligt Vattenfall AB fördelas deras utsläppsnivåer enligt följande (per energislag):
• Solkraft: ca 28 - 40 g CO2e/kWh. Plus utbyggnad av kraftnät, fossila reservkraftanläggningar, 

energilager, import av fossil energimix. Och underskattade utsläpp vid återvinning.
• Vindkraft: ca 12 g CO2e/kWh. Plus indirekta miljöeffekter. Ökad markemission och minskad 

kolsänka.  Potentiell risk för utslagning av ekosystem, plankton och kontaminering av närings-
kedjan. Plus utbyggnad av kraftnät, fossila reservkraftanläggningar, energilager, import av fossil 
energimix. Och förlust av produktiv skogsmark. Eller ca 30 g CO2e/kWh.

• Vattenkraft: ca 8g CO2e/kWh 
• Kärnkraft: ca 5g CO2e/kWh
• Bioenergi: Fossilekvivalenta CO2-molekyler?
I deras uträkning är det tydligt att solceller släpper ut mer växthusgaser än de mest vanliga energi-
slagen i Sverige.
Hemsidan avslutar: ”Med det sagt är det tydligt att solenergi är betydligt miljövänligare än de fossila 
alternativen, samtidigt som det fortfarande är det minst miljövänliga energislaget av befintliga 
kommersiella förnyelsebara energikällor”.
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European Environment Agency, EEA, har i en ny rapport räknat ut att industriavfallet från den 
förnybara energisektorn kommer att växa med 3 000 procent de kommande 10 åren. I samma rapport 
konstaterar EEA också att återvinningen av avfallet kommer att bli svår då materialen i vindkraftverk 
och solpaneler innehåller flera skadliga ämnen som till exempel kadmium, arsenik, bly, polyvinyl-
fluorid och polyvinylidenfluorid. Kostnaderna kan vara underskattade. 
Kraven på återställning av vindkraft är dessutom lågt satta, då fundament, kablar och geotextilier kan 
kvarlämnas för evig deponi.
Miljöutmaningar kvarstår i produktionsprocessen. Kvartsbrytning och raffinering till ren kisel med-för
hög förbrukning av fossilt bränsle. Ytterligare förfining innebär användning av saltsyra och varje ton 
polysilikon har genererat ca fyra ton giftiga biprodukter (kiseltetraklorid) som kan frigöra saltsyra och 
giftiga ångor. Detta problem kan dock lösas i framtiden.
Giftiga kemiska föreningar används för att rengöra halvledarskivorna som utgör den fotovoltaiska 
(PV) cellen. De inkluderar fluorvätesyra och svavelsyra som används för rengöring och att få rätt 
ytstruktur. Fluorvätesyra är dödlig för en oskyddad individ och kan korrodera vävnad och avkalka 
benen. Den måste hanteras och kasseras med extrem försiktighet. Läckage har förekommit. 
Användningen av natriumhydroxid är istället ett potentiellt säkrare alternativ, eftersom det kan 
behandlas och avyttras lättare och medför lägre hälsorisker.
Giftiga kemikalier som galliumarsenid och kadmiumtellurid används för att bygga solceller och 
kräver noggrann återvinning för att undvika kontaminering av miljön. Ett annat alternativ är att 
använda zinksulfid i PV-tunnfilmsceller.
Tidigare problem med kiseldamm och blyinnehåll i lödningsmaterialet torde ha lösts med ny teknik.
Kommentar: Varken vindkraft eller solkraft bär de indirekta effekter som de orsakar i naturen.
Ökad emission av klimatgaser från våtmarker och humuslager när torvlagren komprimeras av mark- 
vibrationer (CO2, metan och NO2). Minskade upptag av CO2 genom uttorkande turbulens, 
insektsskador, ozonskador, förgiftande nanopartiklar om 50 kg/verk och år, samt stora arealförluster. 
Dessa effekter försämrar fotosyntesen och synergin mellan mikroorganismer, växter och träd, vilket 
i sin tur får negativ påverkan på viktiga huvudnäringar inom skogsbruk, lantbruk och rennäring. 
De indirekta effekterna måste medräknas. Ett dubblerat utsläppsvärde är inte orealistiskt för vindkraft.
Solenergianläggningar upptar också stora arealer som reducerar CO2-återfångsten. Kemiska utsläpp 
vid mineralbrytning och metallframställning medför många underskattade miljöeffekter som också 
begränsar naturens förmåga att binda CO2. Förbrukade solpaneler är ett globalt avfallsproblem. 
Deponierna växer och återvinningstekniken är kostsam och kommer att öka emissionen av CO2.
Kalkylerna tar inte heller hänsyn till de lagringsbehov som diskuteras för att omfördela den ojämna 
solenergin till den mörka delen av dygnet. Det kräver komplettering med stora batterianläggningar 
som är baserade på brytning av litium, kobolt och nickel. Kobolt utvinns som en biprodukt i främst 
koppar- och nickelgruvor och metallen är uppsatt på EU:s lista över kritiska material på grund av hög 
efterfrågan och osäker tillgång. Detta gäller också det kraftigt ökande behovet av koppar för 
tillverkning kablar till de arealkrävande industrianläggningarna för de intermittenta energiformerna. 
I andra länder med europeisk energimix krävs fossil energi från kolkraftverk eller naturgaseldade 
gasturbiner, i lägen när den förnybara energin inte levererar under vindstilla vinternätter. 
Sådan fossilbaserad el måste importeras till Sverige i allt högre grad när kärnkraften avvecklas vilket 
kommer att försämra den svenska energimixen.   
Framställan har gjorts av 15 drabbade lokalföreningar till statsrådsberedningen och Sveriges 
riksdagsledamöter om moratorium och tillsättning av en Parlamentarisk Kommission för riskanalys av
vindkraftens destruktiva effekter på hälsa och miljö enligt Klimatlagen 2§ i samverkan med 
vetenskaplig expertis och allmänheten. Bilaga.
Bilagor
• ”Leading Edge Erotion - Pollution from wind turbine blades”. The Norweigian Turbine Group. 
• SGU. Checklista - information om jord, berg och grundvatten i planering av infrastruktur.
• Skrivelse till Statsrådsberedningen m.m.
• Samrådsyttrande över OX2 projekt Galatea-Galene.
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