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Studieområden
(samtliga studieområden är belägna
i skoglandet)

Vinterbetesmarker
• Mittådalen sameby
• Tåssåsen sameby
Året-runt-marker
• Malå sameby

Hur påverkas renskötseln?

1.

Fokusgrupper med berörda
renskötare
•
•
•
•
•
•
•

Hur bedrivs renskötseln i området kring
vindkraftsparken?
Hur har renskötseln bedrivits under de senaste 10
åren?
Hur har vintrarna/betet varit under de senaste åren
(10 år bakåt i tiden)?
Vilka betesområden är viktiga under bra betesår?
Vilka betesområden är viktiga under dåliga
betesår?
Hur har vindkraftutbyggnaden påverkat renskötseln
i området?
Andra viktiga händelser

+
Dagböcker

Spela in + Rita på papperskarta
eller i RenGIS
Transkribering
Tillgängliggörande av material
Sammanställning av material och
beskrivning utifrån
diskussionspunkterna
Tillgängliggörande av rapporttext
godkännande av deltagare

2.
3.
4.

5.

Redovisning av resultat:
•

Beskrivningar av
renskötseln med hjälp av
kartor och text

Hur påverkas renarna?

GPS-data

Beskrivande data
• Tillgängliga områden beskrivna
av renskötarna (och GPS-data)
• Vinterbetesförhållanden
• Expertkunskap (forskare och
renskötare) för att sätta upp
möjliga modeller

Kvantitativa data
• Kartdata av olika slag
• Väderdata
• Avstånd till
vindkraftsanläggning
• Avstånd till övrig
infrastruktur …

Resultat modeller
Tolkning av resultat med
renskötarna (fokusgrupper)
förbättring av modellerna

Habitatvalsmodeller
+
Analys av rörelsehastighet
(betesro)

Vinterbetesområden
Mittådalens sameby - Glötesvålen

Tåssåsens sameby - Mullberg

Resultat - vinterbetesområdet
• Höglänta områden är viktigare än låglänta

under svåra vinterbetesförhållanden.
• Renarna använder betesområden i närheten

av vindkraftsanläggningarna.
• Renskötselns arbete försvåras och måste

anpassas till vindkraftsanläggningarna.
• Jämförelse mellan goda och svåra

vinterbetesår - ökningen i användning av
Mullberg var 45 % lägre än närliggande berg.
• Renarna ökar sin rörelsehastighet med ökad

ljudnivå från vindturbinerna, oavsett
rovdjurstäthet, ökar ännu mer vid lägre
järvtäthet

Kumulativa effekter
Är vindkraftparken ett mindre problem under år med bra bete i dalgångarna?
• "Idag går skogsbruket går hårt åt markerna och egentligen kan man aldrig

förminska det ena problem pga att ett annat problem, det hänger ihop med
väder och vind och andra påverkningar. År när det inte är någon turism alls
kanske det är perfekt och vara på ett annat ställe. Men så fort det kommer dit
turister så kan man inte vara där, så det ena hänger ju ihop med det
andra."

Kumulativa effekter
• ”Ja då var de i varje fall och betade där på några ytor där det var avblåst. Det

var bra bete på bergknallarna, då kom det dit lo och jagade dem, ja då for
dom ju därifrån och sen har man ju vägen här [i anläggningen] då sticker
dom ju sedan. Då är dom ju borta därifrån [det bra betet]. Jag var ju så glad
innan att dom hade så fint betesområde där, att dom kunde vara där, det var
ju lite besvärligt med snö i övrigt.”

Slutsatser - vinterbete
• Vindkraft i vinterbetesområdena sker i höglänta områden, vilket försvårar

användningen av vinterbetesmarker speciellt under svåra vinterbetesår.
• Renskötseln blir dubbelt drabbad av klimatförändringarna vid utbyggnad

inom viktiga betesområden i vinterbetesområdet.
• Viktigt att exploatering av höglänta områden sker med stor försiktighet, för att

bibehålla renskötselns möjlighet att klara sig i ett förändrat klimat.

Malå Sameby – 4 anläggningar

Resultat – året-runt-markerna (barmarksbete)
Predikterat val av betesområde (habitatval)

Förändring i habitatval

Slutsatser - barmarksbetet
• Renarna fortsätter att undvika områden nära vindkraftanläggningarna även

efter sex år i drift (tidigare studier upp till 4 år efter driftsättning).
• Det verkar finnas en effekt av både ljud och synlighet av turbinerna - störst

förändring på myrar.
• Renarnas tolerans mot vindkraften varierar beroende på andra

förutsättningar tex:
– Under känsliga perioder (kalvningen), undviker de områden nära anläggningarna, medan

de ökar användningen av dessa områden under sommaren mest troligt som en effekt av
att de söker sig till områden där det blåser för att undvika insekter och parasiter, men
betesron är sämre efter vindkraft.
– Under hösten undviks öppna områden nära anläggningarna men inte områden i skogen.

Det kan vara viktigare för renarna att försöka hitta bra bete än att undvika vindkraften i när
de vistas i skogen.

