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Vindskydd
I vindutsatta lägen borde varje växthus 
ha ett vindskydd. Vindskyddet är väldigt 
kostnadseffektivt och sparar snabbt in 
investeringen i form av minskade energi-
kostnader. Likaså minskar vindskyddet 
risken och kostnaderna för vindskador 
på byggnaderna.

Vinden är orsaken till mellan 40 och 
60 % av ett växthus energiförluster, fukt 
oräknat, vilket åskådliggörs i diagram 1. 
Det betyder att det finns mycket pengar 
att spara på att investera i vindskydd. Ett 
vindskydd är en relativt billig inve-
stering som inte bara minskar energi-
kostnaderna, utan även skyddar växthu-
set mot stormskador, särskilt på utsatta 
platser.

Ett vindskydd har en vinddämpande 
effekt upp till 80 meter från skyddet, så 
även stora växthus har nytta av vind-
skydd (diagram 2).

En realistisk besparingspotential med 
ett vindskydd är 1 till 4 % beroende på i 
vilket väderstreck vindskyddet placeras 
och var i landet växthuset är beläget vil-
ket visas i diagram 3.

Vindskyddet kan utgöras av antingen 
någon form av nät eller av växter, men 
ett nät är att föredra eftersom höjden är 
konstant och inte behöver någon klipp-
ning. Ett skydd av växter kräver klipp-
ning till önskad höjd, skuggar, samt fun-
gerar som förökningsplats för olika 
skadeorganismer. För att vindskyddet 
skall fungera bra krävs det att det har 
lagom genomsläpplighet och idealet är 
en vindgenomsläpplighet på 50  %. Vid 
för tätt skydd bildas det turbulens 
bakom skyddet som kan orsaka skador 
på växthuset.

Ett exempel på ett vindskydd av nät 
visas på foto 1. ❦
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Diagram 1. Vinden är en betydande orsak till energianvändningen i ett växthus. 
Men även var växthuset är placerat i landet påverkar energianvändningen. Energi-
användningen för ett växthus i Malmöområdet har satts till 100 %.
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Diagram 2. Den vinddämpande effekten 
sträcker sig långt bakom vindskyddet, så 
även större växthuspartier har nytta av 
vindskydd.

Foto 1. Exempel på ett vindskydd med 
plastat stålnät. Det här vindskyddet är 
egentligen lite för glest för att fungera 
optimalt.
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Diagram 3.1 – 3.6. Energibesparingspotentialen för olika orter i Sverige och i vilket 
väderstreck som vindskyddet placeras. Vindutsatta lägen kan ha större besparings-
potential än vad som anges här.

Fördjupning med mera
Här listas några tips på fördjup-
ningslitteratur & hjälpmedel.
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